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Èiastka 249

644
ZÁKON
zo 6. decembra 2006,
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 o zmene a doplnení niektorých zákonov

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. a zákona è. 214/2006 Z. z.
sa mení a dopåòa takto:
1. V celom texte zákona sa slová bankový doh¾ad vo
vetkých tvaroch nahrádzajú slovom doh¾ad v príslunom tvare.
2. V § 4 odsek 1 znie:
(1) Slová banka alebo sporite¾òa, ich cudzojazyèné preklady alebo slová, v ktorých základe sa tieto slová
alebo ich cudzojazyèné preklady vyskytujú, môe
pouíva v obchodnom mene iba právnická osoba, ktorá má udelené bankové povolenie. Ak by mohlo dôjs
k zámene, môe Národná banka Slovenska poadova
spresnenie názvu banky alebo poboèky zahraniènej
banky, alebo inej právnickej osoby; banka, poboèka zahraniènej banky alebo iná právnická osoba sú povinné
tejto iadosti vyhovie..
3. § 5 sa dopåòa písmenami o) a r), ktoré znejú:
o) nakladaním s vkladom akéko¾vek zriadenie, uloenie, prevod, výber alebo zruenie vkladu, jeho postúpenie alebo zaloenie, viazanie jeho výplaty, umonenie uívania vkladu inej osobe, ako aj akáko¾vek
zmena podmienok uloenia vkladu,
p) úverovou intitúciou banka a intitúcia elektronických peòazí, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto
zákona nie je uvedená iba banka alebo iba intitúcia
elektronických peòazí,
r) zahraniènou úverovou intitúciou zahranièná banka a zahranièná intitúcia elektronických peòazí, ak
v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je
uvedená iba zahranièná banka alebo iba zahranièná
intitúcia elektronických peòazí..
4. V § 6 ods. 1 sa vypúajú slová a subkonsolidovanými celkami (§ 44).
5. V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(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 financovania (ïalej len vlastné zdroje). 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 zodpovedajú obozretnému riadeniu
banky alebo poboèky zahraniènej banky, a súèasne posúdi dostatoènos krytia rizík vlastnými zdrojmi..
Doterajie odseky 2 a 15 sa oznaèujú ako odseky 3
a 16.
6. V § 6 ods. 4 sa vypúajú slová (§ 44 a 49).
7. V § 6 ods. 5 sa vypúajú slová alebo subkonsolidovaného celku.
8. V § 6 ods. 6 sa vypúajú slová subkonsolidovaného celku.
9. Poznámka pod èiarou k odkazu 15a znie:

15a) § 6 a 11 zákona è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným
trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

10. V § 6 ods. 13 sa na konci pripájajú tieto vety:
Na úèely doh¾adu nad poboèkou banky zriadenou
v inom èlenskom táte Národná banka Slovenska poskytuje príslunému orgánu doh¾adu v inom èlenskom
táte najmä informácie o riadení a vlastníckej truktúre banky, informácie týkajúce sa pravidiel likvidity, plnenia poiadaviek na vlastné zdroje a obmedzení majetkovej angaovanosti banky a informácie o systéme
ochrany vkladov, administratívnych a úètovných postupoch a o vnútorných kontrolných postupoch banky.
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 v iných èlenských tátoch môe Národná banka
Slovenska zverejni len so súhlasom zahranièného orgánu doh¾adu, ktorý tieto informácie poskytol. Ak zákon neustanovuje inak, poskytnuté dôverné informácie od orgánov doh¾adu v iných èlenských tátoch
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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 a podnikania dohliadaných
subjektov na individuálnom 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,6)
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..
11. V § 6 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý
znie:
(16) Národná banka Slovenska uverejòuje na svojej
internetovej stránke
a) veobecne záväzné právne predpisy, metodické
usmernenia a odporúèania súvisiace s doh¾adom
nad finanèným trhom,
b) spôsob uplatòovania národného rozhodovania 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) proces uznávania ratingových agentúr a zoznam
uznaných ratingových agentúr pod¾a § 32 a 33b,
f) zoznam vyích územných celkov a obcí, ktorým sa
na úèely výpoètu rizikovo váených expozícií tandardizovaným prístupom pre kreditné riziko priradí
rovnaká riziková váha ako tátom..
Doterají odsek 16 sa oznaèuje ako odsek 17.
12. V § 7 ods. 7 sa slová v primeranosti vlastných
zdrojov nahrádzajú slovami v plnení poiadaviek na
vlastné zdroje.
13. V § 7 ods. 11 sa slová aspoò 5 % nahrádzajú slovami aspoò 10 %.
14. V § 7 ods. 14 sa na zaèiatok vkladá nová prvá
veta, ktorá znie: Za èlena tatutárneho orgánu banky,
èlena dozornej rady banky, vedúceho poboèky zahraniènej banky, zástupcu vedúceho poboèky zahraniènej
banky, prokuristu, vedúceho zamestnanca a vedúceho
útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu banky
alebo poboèky zahraniènej banky môe by ustanovená
a takéto funkcie môe vykonáva len osoba s náleitou
odbornou spôsobilosou.. Na konci odseku sa pripája
táto veta: Opatrením, ktoré môe vyda Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa
ustanovia podrobnosti o tom, èo sa rozumie odbornou
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spôsobilosou na výkon funkcie èlena dozornej rady
banky, èo sa rozumie odbornou spôsobilosou na výkon funkcie èlena tatutárneho orgánu banky, vedúceho poboèky zahraniènej banky, zástupcu vedúceho poboèky zahraniènej banky, prokuristu, vedúceho
zamestnanca alebo vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu banky alebo poboèky zahraniènej banky a ako sa preukazuje táto odborná spôsobilos..
15. V § 7 ods. 19 písmeno c) znie:
c) monos vykonáva vplyv na riadenie právnickej osoby (ïalej len rozhodujúci vplyv)
1. porovnate¾ný s vplyvom zodpovedajúcim podielu
pod¾a písmena a), a to buï na základe stanov
právnickej osoby, alebo zmluvy uzavretej medzi
právnickou osobou a jej spoloèníkom alebo èlenom,
2. na základe vzahu spoloèníka alebo èlena právnickej osoby k väèine èlenov tatutárneho orgánu, k väèine èlenov dozornej rady alebo k väèine
osôb tvoriacich iný riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán právnickej osoby, ktorý vznikol na
základe ich ustanovenia do funkcie prísluným
spoloèníkom alebo èlenom právnickej osoby, prièom takto vzniknutý vzah kontroly trvá do zostavenia najbliej konsolidovanej úètovnej závierky
po zániku práva pod¾a písmena b) príslunému
spoloèníkovi alebo èlenovi právnickej osoby,
3. porovnate¾ný s vplyvom zodpovedajúcim podielu
pod¾a písmena a), a to na základe dohody medzi
spoloèníkmi právnickej osoby alebo.
16. V § 8 ods. 2 písm. c) sa slová na riadenie jej poboèky nahrádzajú slovami na vedúceho poboèky zahraniènej banky a jeho zástupcu a na vedúceho útvaru
vnútornej kontroly a vnútorného auditu.
17. V § 8 ods. 7 sa slová primeranosti vlastných
zdrojov nahrádzajú slovami v plnení poiadaviek na
vlastné zdroje.
18. V § 13 ods. 2 sa slová za bodkoèiarkou nahrádzajú slovami zároveò príslunému orgánu iného èlenského tátu oznámi aj výku a zloenie vlastných zdrojov banky, výku a postup výpoètu hodnoty
zodpovedajúcej poiadavke na vlastné zdroje banky
a podrobnosti o systéme ochrany vkladov v Slovenskej
republike.
19. V § 19 ods. 2 sa za slovo komisiu vkladajú slová
a Európsky výbor pre bankovníctvo.
20. V § 19 ods. 3 a 4 sa za slovo komisii vkladajú
slová a Európskemu výboru pre bankovníctvo.
21. § 23 znie:
§ 23
(1) Banka je povinná v stanovách okrem náleitostí
ustanovených v osobitnom predpise25) upravi organizaènú truktúru a systém riadenia banky tak, aby zabezpeèovali riadny a bezpeèný výkon povolených bankových èinností a zabraòovali vzniku konfliktu
záujmov v rámci banky, a upravi vzahy a spoluprácu
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medzi tatutárnym orgánom, dozornou radou, vedúcimi zamestnancami banky, útvarom vnútornej kontroly
a vnútorného auditu. Banka je tie povinná v stanovách rozdeli a upravi právomoci a zodpovednos
v banke za
a) tvorbu, uskutoèòovanie, sledovanie a kontrolu obchodných zámerov banky,
b) systém riadenia banky pri dodraní pravidla pod¾a
§ 27 ods. 1 písm. d),
c) systém vnútornej kontroly vrátane samostatného
a nezávislého útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu zodpovedajúci zloitosti a rizikám bankových èinností,
d) oddelené riadenie rizík od bankových èinností vrátane systému riadenia rizík, ktorým je banka vystavená,
e) oddelené vykonávanie úverových obchodov a investièných obchodov pod¾a § 34,
f) oddelené sledovanie rizík, ktorým je banka vystavená pri vykonávaní bankových èinností s osobami
s osobitným vzahom k banke,
g) informaèný systém,
h) ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej èinnosti
a ochranu pred financovaním terorizmu.
(2) Banka je povinná vo svojich vnútorných predpisoch upravi podrobnosti o
a) organizaènej truktúre banky pod¾a odseku 1 s dôrazom na identifikáciu zodpovedných osôb za výkon
bankových èinností v rámci banky,
b) systéme vnútornej kontroly, do ktorého je zahrnutý
aj útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu.
(3) Banka je v rámci systému vnútornej kontroly povinná v záujme zabránenia vzniku strát a kôd v dôsledku nedostatoèného riadenia banky zabezpeèi vykonávanie
a) kontrolných èinností, ktoré sú súèasou prevádzkových pracovných postupov, a vyvodzovanie opatrení
na nápravu z vykonávania kontrolných èinností
a realizáciu týchto opatrení v jednotlivých organizaèných útvaroch banky, prièom tieto èinnosti
a opatrenia vykonávajú
1. zamestnanci alebo organizaèné útvary banky,
ktoré sa zúèastòujú na jednotlivých prevádzkových pracovných postupoch,
2. vedúci zamestnanci jednotlivých organizaèných
útvarov banky zodpovední za kontrolované procesy a za výsledky ich kontroly alebo nimi poverení
zamestnanci,
b) kontroly nezávislej od prevádzkových pracovných
postupov, ktorú vykonáva útvar vnútornej kontroly
a vnútorného auditu, prièom vo výnimoèných a vopred urèených prípadoch sa môe vykonáva ako súèas prevádzkového pracovného postupu banky, a to
vtedy, ak je zabezpeèené zachovanie nezávislosti
a vylúèenie akéhoko¾vek konfliktu záujmov.
(4) Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu
banky kontroluje dodriavanie zákonov a iných veobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných
predpisov banky a postupov v banke; skúma a hodnotí
najmä funkènos a úèinnos riadiaceho a kontrolného
systému banky, systému riadenia rizík a systému hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu a plnenie
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poiadaviek na vlastné zdroje, likviditu a dodriavanie
obmedzení majetkovej angaovanosti; skúma a hodnotí pripravenos banky na vykonávanie nových druhov
obchodov z h¾adiska riadenia rizík a skúma a hodnotí
informácie pod¾a § 37. Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu je zodpovedný za sledovanie odstraòovania zistených nedostatkov a za sledovanie realizácie
schválených návrhov a odporúèaní na nápravu nedostatkov. Za zriadenie a funkènos útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu zodpovedá tatutárny orgán
banky; túto zodpovednos nemôe prenies na inú osobu. Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu je
priamo podriadený tatutárnemu orgánu banky, dozornej rade banky alebo jednému z èlenov tatutárneho
orgánu banky alebo dozornej rady banky.
(5) Banka je povinná dodriava organizaènú truktúru spåòajúcu poiadavky pod¾a tohto zákona a iných
veobecne záväzných právnych predpisov.
(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; kreditné 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 vyplývajúce z nevhodných alebo
chybných vnútorných postupov, zo zlyhania ¾udského faktora, zo zlyhania pouívaných systémov
alebo z vonkajích udalostí; súèasou operaèného
rizika je právne riziko, ktoré znamená riziko vyplývajúce najmä z nevymoite¾nosti zmlúv, hrozby neúspených súdnych konaní alebo rozsudkov
s negatívnym vplyvom na banku,
4. riziko likvidity vyplývajúce z neschopnosti banky
splni svoje záväzky v èase ich splatnosti,
b) rizikom poklesu hodnoty postúpenej poh¾adávky riziko vyplývajúce pre banku ako postupníka zo zachovania právneho postavenia dlníka po postúpení
poh¾adávky alebo z jej nedostatoènej informovanosti
o postúpenej poh¾adávke,
c) riadením rizík predchádzanie moným stratám vrátane kôd vèasnou a primeranou identifikáciou rizík, meraním ve¾kosti rizík, sledovaním rizík a ich
ve¾kosti a zmieròovaním ve¾kosti rizík,
d) 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 obcho-
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dov 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,
malou alebo stredne ve¾kou právnickou osobou
právnická osoba s roèným obratom do 50 000 000
EUR a s poètom zamestnancov mením ako 250,
financovaným zabezpeèením zmieròovanie kreditného rizika prostredníctvom dohody, na základe
ktorej je verite¾ oprávnený uspokoji si svoju poh¾adávku, ak dlník nedodrí svoj záväzok alebo príde
k splneniu vopred urèenej podmienky, výkonom záloného práva alebo formou zapoèítania alebo ponechaním si predmetu zabezpeèenia,
nefinancovaným zabezpeèením zmieròovanie kreditného rizika formou záväzku osoby odlinej od dlníka uspokoji poh¾adávku verite¾a, ak ju neuspokojí sám dlník alebo ak bude splnená iná vopred
urèená podmienka.

(7) Kópiu platného znenia stanov banka doruèí Národnej banke Slovenska bezodkladne po kadej zmene
stanov banky.
(8) Banka môe zriadi poboèku v zahranièí len po
predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska,
ktorý ude¾uje Národná banka Slovenska na základe
iadosti banky.
(9) Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia:
a) podrobnosti o organizaènej truktúre a systéme riadenia banky pod¾a odseku 1,
b) podrobnosti o systéme vnútornej kontroly banky
pod¾a odseku 3, podrobnosti o èinnosti a zodpovednosti útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu, ako aj rozsah, poèet a termíny vykonávaných
kontrol týmto útvarom,
c) èo sa rozumie významným rizikom na úèely systému
riadenia rizík,
d) rozsah, v akom poboèky zahranièných bánk podliehajú poiadavkám ustanoveným pod¾a písmen a)
a b),
e) náleitosti iadosti o predchádzajúci súhlas pod¾a
odseku 8 vrátane dokladov prikladaných k iadosti..
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25. § 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 fungovanie 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.

23. V § 24 odsek 2 znie:
(2) Èlenovia tatutárneho orgánu zodpovedajú za
vypracovanie, schválenie a dodriavanie organizaènej
truktúry, zavedenie a dodriavanie systému riadenia
banky a za vykonávanie bankových èinností pod¾a vnútorných predpisov banky..

(3) Banka je povinná ma vlastný systém hodnotenia
primeranosti vnútorného kapitálu, ktorý povauje za
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 a
c) systém udriavania vnútorného kapitálu na poadovanej výke.

24. V § 24 ods. 3 sa slová primeranos vlastných
zdrojov, likviditu a obozretné podnikanie banky nahrádzajú slovami plnenie poiadaviek na vlastné zdroje, likviditu, obmedzenie majetkovej angaovanosti.

(4) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
a) udriava trvale svoju platobnú schopnos a
b) riadi aktíva a pasíva tak, aby si zabezpeèili nepretritú likviditu a aby dodrali ukazovatele likvidity.

22. Poznámka pod èiarou k odkazu 26 sa vypúa.
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(5) 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 a
b) celkových devízových pozícií k jej vlastným zdrojom.
(6) 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 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.
(7) Banka alebo poboèka zahraniènej banky, ktorá
urobila chybu pri vykonávaní zúètovania alebo platobného styku, je povinná na svoje náklady a bez zbytoèného odkladu zabezpeèi nápravu.
(8) 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.
(9) 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.
(10) 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.
(11) 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.
(12) 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
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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.
(13) Dozorná rada banky je povinná zabezpeèi vymáhanie kody, ktorá vznikne banke a za ktorú je zodpovedný èlen tatutárneho orgánu pod¾a odseku 10.
(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 4 a spôsob jej zisovania,
c) percentuálne pomery pod¾a odseku 5, èo sa rozumie
devízovou pozíciou v cudzej mene a celkovou devízovou pozíciou, ako aj podrobnosti o výpoète devízových pozícií a výpoète celkovej devízovej pozície a
d) rozsah, v akom pravidlám pod¾a písmen a) a c) podliehajú poboèky zahranièných bánk..
26. V § 28 sa odsek 1 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) na to, aby banka nadobudla podiel na základnom
imaní zahraniènej banky alebo finanènej intitúcie
alebo na hlasovacích právach v zahraniènej banke
alebo vo finanènej intitúcii v rozsahu 5 %, 10 %,
20 %, 33 %, 50 % alebo 66 % v jednej operácii alebo
v nieko¾kých operáciách priamo alebo konaním
v zhode..
27. V § 28 ods. 6 sa za slovami písm. e) dopåòajú slová a písm. g).
28. V § 29 ods. 1 sa slová bankou pod¾a tohto zákona nahrádzajú slovami bankou, zahraniènou bankou.
29. V § 29 ods. 2 sa slová bankou pod¾a tohto zákona nahrádzajú slovami bankou, zahraniènou bankou.
30. § 30 a 33 znejú:
§ 30
(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 tvoria
a) základné vlastné zdroje banky a dodatkové vlastné
zdroje banky, ktorých súèet sa zniuje o hodnotu odpoèítate¾ných poloiek pod¾a osobitného predpisu,30d)
b) doplnkové vlastné zdroje banky.
(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 odseku 5.
(5) Banka je povinná nepretrite udriava svoje
vlastné zdroje minimálne vo výke súètu
a) hodnoty zodpovedajúcej poiadavke na vlastné zdro-
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je, vypoèítanej pod¾a § 31 a 33b na pokrytie kreditného rizika a rizika poklesu hodnoty postúpenej
poh¾adávky vyplývajúcich z èinností banky zaznamenaných v bankovej knihe,
b) hodnoty zodpovedajúcej poiadavke na vlastné zdroje, vypoèítanej pod¾a § 33c na pokrytie rizík vyplývajúcich z pozícií zaznamenaných v obchodnej knihe,
c) hodnoty zodpovedajúcej poiadavke na vlastné zdroje, vypoèítanej pod¾a § 33c na pokrytie devízového rizika a komoditného rizika vyplývajúcich z èinností
banky zaznamenaných v bankovej knihe aj v obchodnej knihe a
d) hodnoty zodpovedajúcej poiadavke na vlastné zdroje, vypoèítanej pod¾a § 33d na pokrytie operaèného
rizika vyplývajúceho zo vetkých obchodných èinností banky.

2. hodnote podsúvahovej poloky ocenenej pod¾a
osobitného predpisu,30d) ktorá je
2a. poh¾adávkou, ktorej vznik je viazaný na splnenie odkladacej podmienky,
2b. budúcou poh¾adávkou, ktorá vznikne na základe platnej zmluvy,
b) centrálnou bankou aj Európska centrálna banka,
ak v tomto zákone nie je uvedené inak,
c) intitúciou úverová intitúcia, zahranièná úverová
intitúcia, obchodník s cennými papiermi alebo zahranièný obchodník s cennými papiermi,
d) subjektmi verejného sektora subjekty, ktoré sú zriadené orgánom verejnej moci na úrovni tátov, územných celkov alebo obcí a ktorých postavenie, úlohy
a èinnos sú ustanovené v osobitných zákonoch.30e)

(6) Ak nie je ustanovené inak, aktíva a poh¾adávky
alebo záväzky, ktoré sa neevidujú v súvahe banky, sa
na úèely výpoètu vlastných zdrojov oceòujú v súlade
s osobitným predpisom.30d)

(3) Hodnotou expozície ako podsúvahovej poloky je
100 % jej menovitej hodnoty, ak je to plne riziková poloka, 50 %, ak je to stredne riziková poloka, 20 %, ak
je to stredne-nízko riziková poloka, a 0 %, ak je to nízko riziková poloka. Pri urèovaní hodnoty expozície derivátového nástroja sa môu bra do úvahy úèinky
zmlúv o vzájomnom zapoèítaní poh¾adávok vrátane
zmlúv, ktorými sa pôvodný záväzok nahrádza novým
záväzkom. Hodnota expozície pri derivátových nástrojoch, repo obchodoch, pôièkách cenných papierov alebo komodít, obchodoch s dlhou dobou vysporiadania
a pri marových obchodoch môe by urèená aj metódami, na ktorých pouitie sa vyaduje predchádzajúci
súhlas Národnej banky Slovenska.

(7) Banky vykonávajú výpoèty potrebné na overenie
dodriavania poiadaviek na vlastné zdroje ustanovené
v odsekoch 4 a 5 k poslednému dòu kalendárneho mesiaca a výsledky týchto výpoètov vrátane ïalích potrebných údajov hlásia Národnej banke Slovenska pod¾a § 42 ods. 2.
(8) Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia:
a) poloky vytvárajúce a poloky zniujúce hodnotu základných vlastných zdrojov banky,
b) èo tvorí hodnotu dodatkových vlastných zdrojov
banky, a spôsob ich výpoètu,
c) èo tvorí odpoèítate¾né poloky, o ktorých hodnotu sa
zniuje súèet základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov banky, a spôsob ich výpoètu,
d) èo tvorí hodnotu doplnkových vlastných zdrojov
banky, a spôsob ich výpoètu,
e) èo sa zahrnie do výpoètu vlastných zdrojov pod¾a odseku 2,
f) spôsob výpoètu vlastných zdrojov banky a spôsob
výpoètu vlastných zdrojov za konsolidovaný celok.
§ 31
(1) Na úèely výpoètu hodnoty zodpovedajúcej poiadavke na vlastné zdroje na pokrytie kreditného rizika
a rizika poklesu hodnoty postúpenej poh¾adávky pod¾a
§ 30 ods. 5 písm. a) je banka povinná pouíva tandardizovaný prístup pre kreditné riziko alebo prístup interných ratingov, na základe ktorých sa urèí hodnota rizikovo váených expozícií. Hodnota zodpovedajúca
poiadavke na vlastné zdroje na pokrytie kreditného rizika a rizika poklesu hodnoty zabezpeèenia sa rovná násobku koeficientu kreditného rizika a hodnoty expozícií
upravených rizikovými váhami pod¾a tohto zákona.
(2) Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) expozíciou miera vystavenia sa kreditnému riziku,
ktorá zodpovedá
1. hodnote jednotlivej súèasti majetku banky ocenenej pod¾a osobitného predpisu,30d)

(4) Ak je expozícia predmetom financovaného zabezpeèenia, hodnota expozície pod¾a odseku 3 môe by
upravená pod¾a § 33a.
(5) Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanoví:
a) koeficient kreditného rizika,
b) èo sa rozumie repo obchodom, marovým obchodom, dlhodobou poh¾adávkou a krátkodobou poh¾adávkou,
c) zaradenie poh¾adávok a záväzkov, ktoré sa neevidujú v súvahe do kategórií jednotlivých stupòov rizika
na úèel výpoètu hodnoty expozície podsúvahových
poloiek a èo sa na tento úèel rozumie plne rizikovou
polokou, stredne rizikovou polokou, stredne-nízko rizikovou polokou a nízko rizikovou polokou,
d) metódy urèenia hodnoty expozície derivátových nástrojov, hodnoty expozície pri repo obchodoch, pôièkách cenných papierov alebo komodít, pri obchodoch s dlhou dobou vysporiadania a marových
obchodoch, a pri obchodoch, na ktoré z nich je potrebný predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska,
e) podmienky, za ktorých Národná banka Slovenska
uzná úèinky zmlúv o vzájomnom zapoèítaní poh¾adávok vrátane zmlúv, na základe ktorých sa pôvodný záväzok nahradí novým záväzkom na úèel urèenia hodnoty expozície derivátových nástrojov,
f) náleitosti iadosti o predchádzajúci súhlas pod¾a
odseku 3 a doklady prikladané k iadosti,
g) postup výpoètu hodnoty expozície ostatných druhov
obchodov.
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§ 32
(1) Na úèely pouívania tandardizovaného prístupu
pre kreditné riziko sa kadá expozícia zaradí do jednej
z týchto tried:
a) poh¾adávky alebo podmienené poh¾adávky voèi tátom alebo centrálnym bankám,
b) poh¾adávky alebo podmienené poh¾adávky voèi vyím územným celkom alebo obciam,
c) poh¾adávky alebo podmienené poh¾adávky voèi
iným orgánom verejnej moci a právnickým osobám
okrem podnikate¾ov,
d) poh¾adávky alebo podmienené poh¾adávky voèi multilaterálnym rozvojovým bankám,
e) poh¾adávky alebo podmienené poh¾adávky voèi medzinárodným organizáciám,
f) dlhodobé poh¾adávky alebo podmienené dlhodobé
poh¾adávky voèi intitúciám,
g) dlhodobé poh¾adávky alebo podmienené dlhodobé
poh¾adávky voèi právnickým osobám podnikate¾om,
h) retailové poh¾adávky alebo podmienené retailové poh¾adávky pod¾a odseku 2,
i) poh¾adávky alebo podmienené poh¾adávky zabezpeèené nehnute¾nosou,
j) poh¾adávky po termíne splatnosti,
k) poh¾adávky patriace do kategórií s vysokým stupòom rizika,
l) poh¾adávky zo zabezpeèených dlhopisov,
m) expozície voèi majetku, ktorý je predmetom sekuritizácie,
n) krátkodobé poh¾adávky voèi intitúciám a právnickým osobám podnikate¾om,
o) poh¾adávky vzniknuté v rámci kolektívneho investovania vo forme podielov na majetku podielových fondov alebo právnických osôb, ktorých predmetom
podnikania je investovanie do majetku na princípe
obmedzenia a rozloenia rizika,
p) iné poloky.
(2) Expozícia sa zaradí do triedy pod¾a odseku 1
písm. h), ak
a) ide o poh¾adávku voèi fyzickej osobe alebo voèi malej
alebo stredne ve¾kej právnickej osobe,
b) ide o tandardizovaný spôsob poskytovania úveru,
c) celková suma vrátane expozícií po splatnosti okrem
poh¾adávok alebo podmienených poh¾adávok zabezpeèených záloným právom na nehnute¾nosti urèené na bývanie, ktorú dlník alebo skupina hospodársky spojených osôb dlhuje banke, materskej
spoloènosti banky a ostatným dcérskym spoloènostiam materskej spoloènosti banky, neprekroèí
1 000 000 EUR; banka je povinná prija primerané
opatrenia, aby získala tieto informácie, a
d) nepôjde o poh¾adávku z cenného papiera.
(3) Na úèely výpoètu hodnoty rizikovo váených expozícií sa hodnota expozície okrem tej, ktorá sa odpoèítava od vlastných zdrojov, vynásobí rizikovou váhou priradenou na základe kvality z h¾adiska kreditného
rizika urèenej ratingom ratingových agentúr alebo ratingom agentúr na podporu exportu (ïalej len ratingová agentúra).
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(4) Ak nie je v rámci výpoètu hodnoty rizikovo váených expozícií ustanovené inak, priradí sa expozícii riziková váha 100 %.
(5) Rating ratingovej agentúry môe by pouitý na
urèenie rizikovej váhy expozície, ak ratingová agentúra
bola na tento úèel uznaná na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska.
(6) Národná banka Slovenska uzná na úèely pod¾a
v odseku 5 ratingovú agentúru, ak jej metodika hodnotenia spåòa poiadavky objektivity, nezávislosti, priebenej kontroly a transparentnosti, ak jej ratingy spåòajú poiadavky dôveryhodnosti a transparentnosti
a ak ratingová agentúra spåòa poiadavky na jej organizáciu a riadenie.
(7) Ak bola ratingová agentúra uznaná prísluným
orgánom doh¾adu iného èlenského tátu, Národná
banka Slovenska môe uzna ratingovú agentúru bez
toho, aby zisovala splnenie poiadaviek pod¾a odseku 6.
(8) Národná banka Slovenska zruí uznanie pod¾a
odseku 5, ak uznaná ratingová agentúra neplní poiadavky na jej uznanie pod¾a odseku 6. Národná banka
Slovenska môe zrui uznanie pod¾a odseku 5, ak
uznanej ratingovej agentúre zruí jej uznanie iný orgán
doh¾adu èlenského tátu.
(9) Národná banka Slovenska urèí, ku ktorým stupòom kvality z h¾adiska kreditného rizika sa priradia
prísluné ratingové stupne uznanej ratingovej agentúry pod¾a odseku 5.
(10) Ak prísluný orgán doh¾adu iného èlenského
tátu urèí priradenie niektorého ratingového stupòa
pod¾a odseku 9, Národná banka Slovenska môe toto
urèenie priradenia uzna bez toho, aby sama urèila priradenie.
(11) Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa na úèely
výpoètu rizikovo váených expozícií tandardizovaným
prístupom pre kreditné riziko ustanovia
a) podrobnosti o priraïovaní alebo urèovaní rizikových
váh expozíciám pod¾a odseku 3,
b) pravidlá pouívania ratingov uznaných ratingových
agentúr,
c) náleitosti iadosti o uznanie ratingovej agentúry,
poiadavky na organizáciu a riadenie ratingovej
agentúry a podrobnosti o ïalích poiadavkách pod¾a odseku 6.
§ 33
(1) Na pouívanie prístupu interných ratingov pre
kreditné riziko 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 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 pred-
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chádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska; k postupnému zavádzaniu môe prichádza vo vzahu
k jednotlivým triedam pod¾a odseku 10, 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 voèi tátom, centrálnym bankám, intitúciám a právnickým osobám podnikate¾om.
(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
odseku 10 alebo v rámci organizaèných útvarov banky
by dôvodom odkladu pouívania základného prístupu
interných ratingov 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 faktorov pri výpoète rizikových váh expozícií voèi tátom,
centrálnym bankám, intitúciám a právnickým osobám podnikate¾om Národná banka Slovenska postupuje obdobne ako v predchádzajúcej vete.
(4) Pri expozíciách pod¾a odseku 10 písm. d) mono
postupne zavádza prístup interných ratingov pre kreditné riziko aj v rámci uvedenej triedy; to vak len za
predpokladu, e pôjde o vzájomne nezávislé expozície.
(5) Banka je povinná uplatòova prístup interných
ratingov pre kreditné riziko na triedu pod¾a odseku 10
písm. e), ak sa u uplatòuje prístup interných ratingov
na inú z tried pod¾a odseku 10.
(6) Prístup interných ratingov pre kreditné riziko
môe by základný alebo rozírený; v rámci rozíreného
prístupu sa pouívajú vlastné odhady straty v prípade
zlyhania a vlastné odhady konverzných faktorov. Konverzným faktorom sa rozumie pomer medzi výkou celkového úveru, ktorý sa banka zaviazala poskytnú
klientovi, a odhadovanou výkou peòanej sumy èerpanej klientom z tohto úveru, ktorá zostane nesplatená
v momente zlyhania klienta.
(7) Národná banka Slovenska vydá predchádzajúci
súhlas pod¾a odseku 1, ak banka dôsledne uplatòuje
systém pre riadenie a priraïovanie ratingov k expozíciám (ïalej len ratingový systém), ktorý je v súlade
s technickými poiadavkami a spåòa tieto podmienky:
a) ratingový systém poskytuje úèelné hodnotenie charakteristík dlníka a jeho transakcií, úèelné rozdelenie rizika, ako aj presné a dôsledné kvantitatívne odhady kreditného rizika,
b) interné ratingy a odhady zlyhaní a strát pouité vo
výpoète poiadaviek na vlastné zdroje a súvisiace
systémy a postupy sú podstatnou súèasou procesu
riadenia rizík a rozhodovania pri schva¾ovaní úveru,
priraïovaní vnútorného kapitálu a v postupoch spo¾ahlivého a bezpeèného riadenia banky,
c) banka má nezávislý útvar riadenia kreditného rizika
zodpovedný za jej ratingové systémy,
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d) banka zbiera a spravuje vetky údaje potrebné na
zabezpeèenie úèinnej podpory procesu merania
a riadenia kreditného rizika,
e) banka vedie dokumentáciu o svojich ratingových
systémoch vrátane odôvodnení ich kontrukcie;
banka tieto ratingové systémy pravidelne hodnotí
a preveruje.
(8) Banka iadajúca o predchádzajúci súhlas na
pouívanie prístupu interných ratingov je povinná preukáza, e pouívala pre prísluné triedy pod¾a odseku 10 ratingové systémy pod¾a odseku 7, ktoré vychádzali z minimálnych technických poiadaviek na úèely
interného merania a riadenia rizík za obdobie najmenej
troch rokov.
(9) 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, ktorý
vychádzal z minimálnych technických poiadaviek na
pouívanie vlastných odhadov za obdobie najmenej
troch rokov pred oprávnením pouíva vlastné odhady
straty v prípade zlyhania alebo vlastné odhady konverzných faktorov.
(10) Na úèely pouívania prístupu interných ratingov
sa kadá expozícia zaradí do jednej z týchto tried:
a) poh¾adávky alebo podmienené poh¾adávky voèi tátom alebo centrálnym bankám,
b) poh¾adávky alebo podmienené poh¾adávky voèi intitúciám,
c) poh¾adávky alebo podmienené poh¾adávky voèi
právnickým osobám podnikate¾om,
d) retailové poh¾adávky alebo podmienené retailové poh¾adávky pod¾a odseku14,
e) kapitálové poh¾adávky,
f) expozície voèi majetku, ktorý je predmetom sekuritizácie,
g) iné aktíva, ktoré nemajú povahu úverového záväzku.
(11) Ako s expozíciami zaradenými do triedy pod¾a
odseku 10 písm. a) sa zaobchádza aj
a) s expozíciami voèi územným celkom, obciam alebo
subjektom verejného sektora, s ktorými sa pod¾a
tandardizovaného prístupu pre kreditné riziko zaobchádza ako s expozíciami voèi tátom, a
b) s expozíciami voèi multilaterálnym rozvojovým bankám a medzinárodným organizáciám, na ktoré sa
pod¾a tandardizovaného prístupu vzahuje riziková
váha 0 %.
(12) Ako s expozíciami zaradenými do triedy pod¾a
odseku 10 písm. b) sa zaobchádza aj
a) s expozíciami voèi územným celkom a obciam, s ktorými sa pod¾a tandardizovaného prístupu pre kreditné riziko nezaobchádza ako s expozíciami voèi
tátom,
b) s expozíciami voèi subjektom verejného sektora,
s ktorými sa pod¾a tandardizovaného prístupu pre
kreditné riziko zaobchádza ako s expozíciami voèi
intitúciám, a
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c) s expozíciami voèi multilaterálnym rozvojovým bankám, na ktoré sa pod¾a tandardizovaného prístupu
pre kreditné riziko nevzahuje riziková váha 0 %.
(13) V rámci triedy pod¾a odseku 10 písm. c) sú banky
povinné rozliova expozície vo forme projektového financovania, ak ide o
a) expozície voèi subjektu vytvorenému výhradne na financovanie alebo prevádzkovanie hmotného majetku,
b) expozície, pri ktorých zmluvné dojednania poskytujú verite¾ovi znaèný stupeò kontroly nad aktívami
a príjmom, ktorý produkujú,
c) expozície, pri ktorých primárny zdroj uspokojenia
záväzku je príjem z aktív, ktoré sú financované.
(14) Expozícia sa zaradí do triedy pod¾a odseku 10
písm. d), ak
a) ide o expozíciu voèi fyzickej osobe alebo voèi malej
alebo stredne ve¾kej právnickej osobe; voèi malej
a stredne ve¾kej právnickej osobe len za predpokladu, e suma, ktorú dlník alebo skupina hospodársky spojených osôb dlhuje banke, materským spoloènostiam a ich dcérskym spoloènostiam vrátane
akýchko¾vek expozícií po splatnosti, okrem poh¾adávok alebo podmienených poh¾adávok zabezpeèených záloným právom na nehnute¾nosti urèené na
bývanie, neprekroèí 1 000 000 EUR; banka je povinná prija primerané opatrenia, aby získala tieto informácie,
b) zo strany banky dlhodobo neprichádza v súvislosti
s riadením rizika z expozície k výraznejím zmenám,
c) nie je spravovaná tak individuálne, ako je to v prípade expozícií pod¾a odseku 10 písm. c), a
d) ide o tandardizovaný spôsob poskytovania úveru.
(15) Expozícia sa zaradí do triedy pod¾a odseku10
písm. e), ak ide o
a) akcie,
b) dlhové alebo nedlhové expozície, ktorých ekonomický význam je podobný expozíciám pod¾a písmena a).
(16) Trieda pod¾a odseku 10 písm. g) zahàòa zvykovú hodnotu prenajatého majetku a výku nájomného,
ktoré sa v zmysle zmluvy zaviazala plati fyzická osoba
alebo malá alebo stredne ve¾ká právnická osoba.
(17) Poh¾adávka, ktorá nie je zaradená do tried uvedených v odseku 10 písm. a), b) a d) a f), sa zaradí do
triedy pod¾a odseku 10 písm. c).
(18) Národná banka Slovenska rozhodne o udelení
predchádzajúceho súhlasu na pouívanie metodiky
priraïovania rizikových váh expozíciám vo forme projektového financovania.
(19) Pri vetkých expozíciách patriacich do triedy
pod¾a odseku 10 písm. a) a c) môe banka pouíva
vlastné odhady straty v prípade zlyhania a vlastné odhady konverzných faktorov na základe predchádzajúceho súhlasu vydaného Národnou bankou Slovenska.
(20) Po schválení Národnou bankou Slovenska môu
banky, ktorým bolo povolené poui prístup interných
ratingov pri výpoète hodnôt rizikovo váených expozícií
a výky oèakávaných strát pre jednu expozíciu alebo
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viac expozícií, uplatni tandardizovaný prístup pre
kreditné riziko
a) na expozície pod¾a odseku 10 písm. a) a b), ak je poèet významných zmluvných strán obmedzený, a pre
banku by bolo ve¾mi aké pre tieto zmluvné strany
uplatni ratingový systém,
b) na expozície voèi nevýznamným zmluvným stranám,
ako aj na expozície, ktoré sú nepodstatné, pokia¾ ide
o ve¾kos a pozorovaný rizikový profil,
c) na expozície voèi Slovenskej republike, vyím
územným celkom a obciam na území Slovenskej republiky, ak majú pod¾a tandardizovaného prístupu
pre kreditné riziko priradenú nulovú rizikovú váhu,
d) na expozície banky voèi jej materskej spoloènosti,
dcérskej spoloènosti, dcérskej spoloènosti jej materskej spoloènosti alebo voèi inej spoloènosti, v súvislosti s ktorou je banka povinná zostavova konsolidovanú úètovnú závierku, ak tieto sú bankou,
finanènou holdingovou spoloènosou, finanènou intitúciou alebo podnikom pomocných sluieb podliehajúcim poiadavkám porovnate¾ným s poiadavkami v iestej èasti,
e) na kapitálové poh¾adávky voèi subjektom, ktorým je
pod¾a tandardizovaného prístupu pre kreditné riziko priradená nulová riziková váha,
f) na expozície vyplývajúce z poiadavky na minimálne
rezervy a
g) na poh¾adávky zabezpeèené tátnou zárukou alebo
na poh¾adávky, ktorých zábezpeka je zabezpeèená
tátnou zárukou.
(21) Banka, ktorej bol udelený predchádzajúci súhlas na pouívanie prístupu interných ratingov, môe
na výpoèet hodnôt rizikovo váených expozícií opä zaèa pouíva tandardizovaný prístup pre kreditné riziko len po schválení Národnou bankou Slovenska v odôvodnených
prípadoch,
ak
cie¾om
opätovného
pouívania tandardizovaného prístupu pre kreditné
riziko nie je zníenie alebo obídenie poiadavky na
vlastné zdroje a takýto postup nie je sprevádzaný neplnením kvalitatívnych poiadaviek na výpoèet kreditného rizika; odôvodneným prípadom sa na tento úèel rozumie prirodzený zánik monosti vyuívania prístupu
interných ratingov, napríklad z dôvodu výrazného zníenia èinnosti banky vo vybranej triede expozícií, alebo
nedostatok údajov na výpoèty.
(22) Banka, ktorej bol udelený predchádzajúci súhlas pouíva vlastné odhady straty v prípade zlyhania
a konverzných faktorov, môe v odôvodnených prípadoch opä zaèa pouíva základný prístup interných
ratingov pre kreditné riziko len po schválení Národnou
bankou Slovenska, ak cie¾om opätovného pouívania
základného prístupu interných ratingov pre kreditné
riziko nie je zníenie alebo obídenie minimálnej poiadavky na vlastné zdroje a takýto postup nie je sprevádzaný neplnením kvalitatívnych poiadaviek na výpoèet kreditného rizika; odôvodneným prípadom sa na
tento úèel rozumie prirodzený zánik monosti vlastného výpoètu hodnoty straty v prípade zlyhania alebo
hodnoty konverzných faktorov, napríklad z dôvodu výrazného zníenia èinnosti banky vo vybranej triede expozícií, alebo nedostatok údajov na výpoèty.
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(23) Ak banka prestane dodriava povinnosti ustanovené v odsekoch 1 a 22, predloí Národnej banke
Slovenska plán, z ktorého vyplýva spôsob, ako v èo najkratom èase zabezpeèí opätovné plnenie uvedených
povinností alebo preukáe, e dopad na ve¾kos kreditného rizika je nevýznamný.
(24) Ak materská banka v Európskej únii a jej dcérske spoloènosti alebo materská finanèná holdingová
spoloènos v Európskej únii a jej dcérske spoloènosti
majú v úmysle pouíva prístup interných ratingov, Národná banka Slovenska úzko spolupracuje s inými príslunými orgánmi doh¾adu pod¾a § 47 a 48.
(25) Opatrením, ) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa na úèel
výpoètu rizikovo váených expozícií prístupom interných ratingov ustanovia:
a) technické poiadavky na systém riadenia a priraïovania interných ratingov pod¾a odseku 7,
b) minimálne technické poiadavky na systém riadenia
a priraïovania interných ratingov pod¾a odseku 8,
c) èo sa rozumie zlyhaním, pravdepodobnosou zlyhania, stratou v prípade zlyhania, oèakávanou stratou
a nevýznamným dopadom pod¾a odseku 23,
d) minimálne technické poiadavky na pouívanie
vlastných odhadov straty v prípade zlyhania a vlastných odhadov konverzných faktorov pod¾a odseku 9,
e) výpoèet hodnoty straty v prípade zlyhania a hodnôt
konverzných faktorov alebo ich urèenie pod¾a odseku 9,
f) náleitosti iadosti o predchádzajúci súhlas pod¾a
odsekov 1 a 2 a doklady prikladané k iadosti,
g) náleitosti iadosti o predchádzajúci súhlas pod¾a
odseku 9 a doklady prikladané k iadosti,
h) výpoèet hodnoty rizikovo váených expozícií pre kreditné riziko pre expozície zaradené v triedach pod¾a
odseku 10 písm. a) a g), ak nie sú odpoèítané od
vlastných zdrojov banky, a výpoèet hodnoty rizikovo
váených expozícií pre riziko poklesu hodnoty postúpenej poh¾adávky pri odkúpených poh¾adávkach,
i) poiadavky na metodiku priraïovania rizikových
váh expozíciám pod¾a odseku 18, náleitosti iadosti
o predchádzajúci súhlas pod¾a odseku 18 a doklady
prikladané k iadosti,
j) podmienky na vydanie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a odseku 19, náleitosti iadosti o jeho vydanie
a doklady prikladané k iadosti,
k) ostatné spôsoby a metódy výpoètu kreditného rizika
prístupom interných ratingov a podrobnosti o nich,
l) lehotu postupného pouívania prístupu interných
ratingov a postupného pouívania vlastných odhadov straty v prípade zlyhania a vlastných odhadov
konverzných faktorov pod¾a odseku 3,
m) podrobnosti o poiadavkách pod¾a odseku 20
písm. f) a g),
n) podrobnosti o poiadavkách pod¾a odseku 8,
o) spôsob priraïovania rizikových váh k poh¾adávkam
vzniknutým v rámci kolektívneho investovania vo
forme podielov na majetku podielových fondov alebo
právnických osôb, ktorých predmetom podnikania
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je investovanie do majetku na princípe obmedzenia
a rozloenia rizika..
Poznámky pod èiarou k odkazom 30d a 30e znejú:

30d) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích
predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1606/2002
o uplatòovaní medzinárodných úètovných noriem.
30e
) Napríklad zákon è. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase,
zákon è. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii..

31. Za § 33 sa vkladajú § 33a a 33f, ktoré znejú:
§ 33a

23

(1) Banky, ktoré pouívajú tandardizovaný prístup
pre kreditné riziko alebo základný prístup interných
ratingov pre kreditné riziko, môu poui zmieròovanie
kreditného rizika formou financovaného zabezpeèenia
alebo formou nefinancovaného zabezpeèenia pri výpoète hodnôt rizikovo váených expozícií na úèely § 30
ods. 5 písm. a) alebo pri odhade oèakávaných strát na
úèely výpoètu vlastných zdrojov pod¾a § 30.
(2) Aby mohli by aktíva uznané na úèely financovaného zabezpeèenia voèi kreditnému riziku, musia by
dostatoène likvidné a ich hodnota dlhodobo stála. Poièiavajúca banka musí ma právo vèas speòai alebo si
ponecha aktíva v prípade platobnej neschopnosti,
úpadku, konkurzu dlníka alebo inej podobnej udalosti, prièom stupeò vzájomnej závislosti medzi hodnotou
aktív a kvalitou dlníka z h¾adiska kreditného rizika
nesmie by neprimeraný.
(3) Aby mohla by osoba uznaná na úèel nefinancovaného zabezpeèenia voèi kreditnému riziku, musí by
dostatoène spo¾ahlivá a dohoda o zabezpeèení musí
poskytova primeranú istotu so zrete¾om na prístup pouitý pri výpoète hodnôt rizikovo váených expozícií a
vzh¾adom na stupeò povoleného uznávania.
(4) Banka neuplatní zmieròovanie kreditného rizika
na takú expozíciu, s ktorou vytvára vyiu hodnotu rizikovo váenej expozície, ne by vytvárala táto expozícia bez zmieròovania kreditného rizika.
(5) Dohody o zabezpeèení uzatvorené poièiavajúcou
bankou musia by právne úèinné a vymoite¾né vo vetkých prísluných právnych poriadkoch, ktoré majú
alebo môu ma vplyv na zabezpeèenie alebo výkon
práv zo zabezpeèenia.
(6) Národná banka Slovenska na úèely zmieròovania
kreditného rizika formou predchádzajúceho súhlasu
a) uzná metódu merania rizika vznikajúceho zo základnej zmluvy o zapoèítaní vytvorenú bankou na
úèel výpoètu úèinkov zmieròovania kreditného rizika, ak je táto metóda spo¾ahlivá a dôveryhodná,
b) povolí banke pouitie empirických korelácií v rámci
kategórií rizík a medzi kategóriami rizík pri výpoète
úèinkov zmieròovania kreditného rizika, ak systém
merania vzájomnej závislosti je spo¾ahlivý a dôveryhodný.
(7) Ak hodnota rizikovo váených expozícií u zoh¾adòuje zabezpeèenie pod¾a tandardizovaného prístupu
pre kreditné riziko alebo prístupu interných ratingov
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pre kreditné riziko, nepouije sa výpoèet zabezpeèenia
pod¾a odsekov 1 a 6.
(8) Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa na úèel
uplatòovania zmieròovania kreditného rizika ustanoví:
a) èo sa rozumie poièiavajúcou bankou, dostatoènou
likviditou pod¾a odseku 2, dlhodobou stálosou pod¾a odseku 2, neprimeranosou vzájomnej závislosti
pod¾a odseku 2, empirickou koreláciou pod¾a odseku 6 písm. b), spo¾ahlivosou a dôveryhodnosou
pod¾a odseku 6 písm. a) a b),
b) prípustné formy zmieròovania kreditného rizika
a poiadavky na ne, podrobnosti o financovanom
zabezpeèení a nefinancovanom zabezpeèení, ako aj
výpoèet úèinkov zmieròovania kreditného rizika vrátane monosti úpravy výpoètu hodnôt rizikovo váených expozícií a výky oèakávanej straty,
c) podrobnosti o uznaní a povolení pod¾a odseku 6,
d) náleitosti iadosti o predchádzajúci súhlas pod¾a
odseku 6 a doklady prikladané k iadosti.
§ 33b
(1) Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) sekuritizáciou pokrytie kreditného rizika, vopred
urèenej expozície alebo súhrnu expozícií emisiou
cenných papierov alebo uzatvorením zmlúv zabezpeèujúcich financovanie kreditného rizika v prípade
platobnej neschopnosti protistrany; výnos v rámci
sekuritizácie závisí od výnosnosti majetku, ktorý je
predmetom sekuritizácie; emisia alebo zmluvy zabezpeèujúce financovanie kreditného rizika sú na
úèely sekuritizácie rozdelené do traní, prièom podriadenos traní urèuje spôsob rozde¾ovania strát
medzi jednotlivé trane,
b) tranou zmluvne urèený rozsah úèasti na pokrytí
kreditného rizika v rámci sekuritizácie, prièom poskytnutie zábezpeky treou stranou nemá vplyv na
mieru kreditného rizika v rámci trane.
(2) Na urèenie rizikovej váhy expozície voèi majetku,
ktorý je predmetom sekuritizácie, môe by pouitý rating ratingovej agentúry, ak bola na tento úèel uznaná
na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky
Slovenska.
(3) Národná banka Slovenska uzná na úèely pod¾a
odseku 2 ratingovú agentúru, ak spåòa poiadavky
pod¾a § 32 ods. 6 a ak táto ratingová agentúra preukáe
skúsenosti v oblasti sekuritizácie.
(4) Ak bola ratingová agentúra na úèely pod¾a odseku 2 uznaná prísluným orgánom doh¾adu iného èlenského tátu, Národná banka Slovenska môe uzna ratingovú agentúru bez toho, aby sama zisovala splnenie
poiadaviek pod¾a odseku 3.
(5) Národná banka Slovenska zruí uznanie pod¾a
odseku 2, ak uznaná ratingová agentúra neplní poiadavky na jej uznanie pod¾a odseku 3. Národná banka
Slovenska môe zrui uznanie pod¾a odseku 4, ak
uznanej ratingovej agentúre zruí jej uznanie iný orgán
doh¾adu èlenského tátu.
(6) Na úèely priraïovania rizikových váh expozíciám
voèi majetku, ktorý je predmetom sekuritizácie, Národ-
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ná banka Slovenska urèuje, ku ktorým stupòom
kvality z h¾adiska kreditného rizika sa priradia prísluné ratingové stupne uznaných ratingových agentúr,
prièom dbá o to, aby expozície voèi majetku, ktorý je
predmetom sekuritizácie, na ktoré sa vzahuje rovnaká
riziková váha na základe uznaných ratingových agentúr, podliehali rovnakým stupòom kvality z h¾adiska
kreditného rizika. Rozliuje pri tom stupne rizika vyjadrené kadým ratingovým stupòom a zvái kvantitatívne faktory, ako sú miera zlyhania alebo stratovos,
ako aj kvalitatívne faktory, ktorými sú rozsah obchodov
posúdených ratingovou agentúrou a význam ratingového stupòa.
(7) Ak prísluný orgán doh¾adu iného èlenského tátu uskutoènil urèenie uvedené v odseku 6, Národná
banka Slovenska môe takéto urèenie uzna bez toho,
aby sama vykonala urèenie priradenia.
(8) V rámci výpoètu hodnôt rizikovo váených expozícií voèi majetku, ktorý je predmetom sekuritizácie,
banka nie je povinná na základe predchádzajúceho súhlasu udeleného Národnou bankou Slovenska zverejni metodiku hodnotenia ratingovej agentúry; Národná
banka Slovenska udelí predchádzajúci súhlas, ak z dôvodu osobitnej truktúry sekuritizácie nie je moné pouitie existujúcich metodík.
(9) Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanoví:
a) výpoèet rizikovo váených expozícií pre expozície
voèi majetku, ktorý je predmetom sekuritizácie pod¾a § 32 ods. 1 písm. m) a § 33 ods. 10 písm. f),
b) podmienky uznávania ratingových agentúr, náleitosti iadosti o uznanie ratingovej agentúry a podrobnosti o poiadavkách pod¾a odseku 3,
c) pravidlá pouívania ratingov uznaných ratingových
agentúr pre expozície voèi majetku, ktorý je predmetom sekuritizácie,
d) náleitosti iadosti o predchádzajúci súhlas pod¾a
odseku 8 a doklady prikladané k iadosti.
§ 33c
(1) Na úèely výpoètu hodnoty zodpovedajúcej poiadavke na vlastné zdroje na pokrytie rizík pod¾a § 30
ods. 5 písm. b) a c) je banka povinná pouíva zjednoduený prístup. Na urèenie hodnoty trhového rizika
banka namiesto zjednodueného prístupu alebo
v kombinácii s týmto prístupom môe pouíva vlastný
model výpoètu trhového rizika, ak výpoèet vychádza
z podmienok pod¾a odseku 2. 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 tieto podmienky:
a) systém riadenia rizík banky je koncepène správny
a súèasne existujú predpoklady na jeho dôsledné
uplatòovanie,
b) systém riadenia rizík banky spåòa kvalitatívne poiadavky,
c) vlastný model výpoètu trhového rizika spåòa kritériá
pecifikácie rizikových faktorov a kvantitatívne poiadavky,
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d) banka denne vykonáva spätné testovanie vlastného
modelu výpoètu trhového rizika,
e) banka pravidelne tvrroène vykonáva stresové testovanie a ak sú splnené vetky poiadavky na stresové testovanie,
f) banka dôsledne dodriava pravidlá kombinovania
výpoètu jednotlivých zloiek trhového rizika vlastným modelom výpoètu trhového rizika a zjednodueným prístupom výpoètu trhového rizika,
g) banka spåòa poiadavky na vedenie dokumentácie
k vlastnému modelu výpoètu trhového rizika a k jeho
pouívaniu.
(3) Ak chce banka vyuíva vlastný model výpoètu trhového rizika aj na výpoèet hodnôt pecifických rizík,
musí tento model okrem podmienok ustanovených
v odseku 2 spåòa aj dodatoèné kvantitatívne poiadavky.
(4) Na vydanie predchádzajúceho súhlasu Národnej
banky Slovenska 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 v prípade, ak z predloených dokladov na
overenie splnenia poiadaviek pod¾a odseku 2, prípadne odseku 3 nemôe Národná banka Slovenska dostatoène posúdi výpoètovú presnos vlastného modelu
výpoètu trhového rizika.
(5) Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa na úèely
výpoètu rizík vyplývajúcich z pozícií zaznamenaných
v obchodnej knihe a výpoètu trhového rizika zjednodueným prístupom ustanoví:
a) èo sa rozumie rizikami vyplývajúcimi z pozícií zaznamenaných v obchodnej knihe,
b) èo sa rozumie pozíciami, druhy pozícií pod¾a zloiek
trhového rizika a spôsob výpoètu hodnôt týchto pozícií,
c) metódy výpoètu rizík pod¾a § 30 ods. 5 písm. b) a c)
zjednodueným prístupom,
d) náleitosti iadosti o predchádzajúci súhlas pod¾a
odseku 1 a doklady prikladané k iadosti.
(6) Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa na úèely
urèenia výpoètu trhového rizika vlastným modelom
ustanovia:
a) kvalitatívne poiadavky na systém riadenia rizík
banky,
b) kritériá pecifikácie rizikových faktorov vstupujúcich do vlastného modelu výpoètu trhového rizika,
c) kvantitatívne poiadavky na vlastný model výpoètu
trhového rizika,
d) poiadavky na vykonávanie spätného testovania
vlastného modelu výpoètu trhového rizika,
e) kvalitatívne a kvantitatívne poiadavky na vykonávanie stresového testovania a podrobnosti súvisiace
s vykonávaním stresového testovania,
f) pravidlá kombinovania výpoètu jednotlivých zloiek
trhového rizika vlastným modelom výpoètu trhového
rizika a zjednodueným prístupom výpoètu trhového rizika,
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g) poiadavky na vedenie dokumentácie k vlastnému
modelu výpoètu trhového rizika a k jeho pouívaniu,
h) spôsob a lehoty skúania a preskúavania vlastného
modelu výpoètu trhového rizika.
§ 33d
(1) Na úèely výpoètu hodnoty zodpovedajúcej poiadavke na vlastné zdroje na pokrytie operaèného rizika
pod¾a § 30 ods. 5 písm. d) je banka povinná pouíva
prístup základného indikátora, tandardizovaný prístup pre operaèné riziko alebo pokroèilý prístup merania.
(2) Poiadavka na vlastné zdroje na operaèné riziko
pod¾a prístupu základného indikátora je percentuálna
hodnota prísluného ukazovate¾a.
(3) Na úèely urèenia poiadavky na vlastné zdroje na
operaèné riziko pod¾a tandardizovaného prístupu pre
operaèné riziko zaradí banka svoje èinnosti do organizaèných útvarov. Potom poiadavka na vlastné zdroje
na operaèné riziko pod¾a tandardizovaného prístupu
pre operaèné riziko je suma poiadaviek na vlastné
zdroje na pokrytie operaèného rizika pre vetky organizaèné útvary.
(4) Pokroèilý prístup merania je zaloený na vlastných interných systémoch banky na meranie operaèného rizika.
(5) Banka, ktorá pouíva tandardizovaný prístup
pre operaèné riziko, môe zaèa opä pouíva prístup
základného indikátora len na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska vydaného na
iados banky v odôvodnených prípadoch, ak úmyslom
opätovného pouívania prístupu základného indikátora nie je zníenie alebo obídenie poiadavky na vlastné
zdroje a takýto postup nie je sprevádzaný neplnením
kvalitatívnych poiadaviek na výpoèet operaèného rizika; odôvodneným prípadom sa na tento úèel rozumie
prirodzený zánik monosti vyuívania tandardizovaného prístupu pre operaèné riziko, napríklad z dôvodu
výraznej zmeny èinnosti banky, alebo nedostatok údajov na výpoèty.
(6) Banka, ktorá pouíva pokroèilý prístup merania,
môe opä zaèa pouíva prístup základného indikátora alebo tandardizovaný prístup pre operaèné riziko
len na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej
banky Slovenska vydaného na iados banky v odôvodnených prípadoch, ak úmyslom opätovného pouívania prístupu základného indikátora alebo tandardizovaného prístupu pre operaèné riziko nie je zníenie
alebo obídenie poiadavky na vlastné zdroje a takýto
postup nie je sprevádzaný neplnením kvalitatívnych
poiadaviek na výpoèet operaèného rizika; odôvodneným prípadom sa na tento úèel rozumie prirodzený zánik monosti vyuívania pokroèilého prístupu, napríklad z dôvodu výraznej zmeny èinnosti banky, alebo
nedostatok údajov na výpoèty.
(7) Banka môe na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska pouíva kombináciu pokroèilého prístupu merania s prístupom základného
indikátora alebo so tandardizovaným prístupom pre
operaèné riziko; Národná banka Slovenska vopred
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schva¾uje aj èasový harmonogram prechodu banky
z kombinácie základného indikátora a tandardizovaného prístupu pre operaèné riziko na tandardizovaný
prístup pre operaèné riziko.
(8) Národná banka Slovenska na základe iadosti
o predchádzajúci súhlas
a) povo¾uje banke pouíva alternatívny ukazovate¾ na
urèenie jej poiadavky na vlastné zdroje na operaèné
riziko pod¾a tandardizovaného prístupu pre operaèné riziko v prípade urèitých obchodných línií,
b) schva¾uje pouitie prísluných modelov na výpoèet
poiadavky na vlastné zdroje pri pokroèilom prístupe merania,
c) povo¾uje vyuitie vzájomnej závislosti medzi stratami z operaèného rizika medzi jednotlivými odhadmi
operaèného rizika,
d) povo¾uje metodiku pouívanú bankou na rôzne èinnosti, zemepisné oblasti a právne poriadky pri kombinácii pokroèilého prístupu merania s inými prístupmi.
(9) Ak materská banka v Európskej únii a jej dcérske spoloènosti alebo materská finanèná holdingová
spoloènos v Európskej únii a jej dcérske spoloènosti
majú v úmysle pouíva pokroèilý prístup merania operaèného rizika, Národná banka Slovenska úzko spolupracuje s inými príslunými orgánmi doh¾adu pod¾a
§ 47 a 48.
(10) Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia
a) podrobnosti o výpoètoch pod¾a prístupov uvedených
v odseku 1, podmienky a dodatoèné podmienky
kombinácií prístupov pod¾a odseku 7, ako aj podmienky, za akých Národná banka Slovenska na
kombinácie prístupov vydá predchádzajúci súhlas,
b) individuálne obchodné línie na úèely tandardizovaného prístupu pre operaèné riziko pod¾a odseku 3,
c) podmienky na vydanie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a odseku 8,
d) náleitosti iadostí o predchádzajúci súhlas pod¾a
odsekov 7 a 8 a doklady prikladané k iadostiam.
§ 33e
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, banka je povinná nepretrite zabezpeèova, aby jej majetková angaovanos
a) zodpovedajúca pozíciám v obchodnej a bankovej
knihe vrátane dòa vzniku majetkovej angaovanosti
neprekroèila
1. 20 % súètu jej základných, dodatkových a doplnkových vlastných zdrojov zníených o prísluné
odpoèítate¾né poloky voèi
1a. materskej spoloènosti,
1b. dcérskej spoloènosti,
1c. skupine hospodársky spojených osôb, ktorú
tvorí materská spoloènos banky a jej iné
dcérske spoloènosti, alebo
1d. skupine hospodársky spojených osôb, ktorú
tvoria dcérske spoloènosti banky,
2. 25 % súètu jej základných, dodatkových a doplnkových vlastných zdrojov zníených o prísluné
odpoèítate¾né poloky voèi
2a. inej osobe,
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2b. inej skupine hospodársky spojených osôb
alebo
2c. tátom a centrálnym bankám urèeným pod¾a
odseku 12,
b) zodpovedajúca pozíciám v bankovej knihe vrátane
dòa vzniku majetkovej angaovanosti súèasne neprekroèila
1. 20 % súètu jej základných a dodatkových vlastných zdrojov zníených o prísluné odpoèítate¾né
poloky voèi
1a. materskej spoloènosti,
1b. dcérskej spoloènosti,
1c. skupine hospodársky spojených osôb, ktorú
tvorí materská spoloènos banky a jej iné
dcérske spoloènosti alebo
1d. skupine hospodársky spojených osôb, ktorú
tvoria dcérske spoloènosti banky,
2. 25 % súètu jej základných a dodatkových vlastných zdrojov zníených o prísluné odpoèítate¾né
poloky voèi
2a. inej osobe,
2b. inej skupine hospodársky spojených osôb
alebo
2c. tátom a centrálnym bankám urèeným pod¾a
odseku 12.
(2) Súèet ve¾kých majetkových angaovaností banky
nesmie prekroèi 800 % jej vlastných zdrojov, ak tento
zákon neustanovuje inak.
(3) Prekroèenie akéhoko¾vek obmedzenia majetkovej
angaovanosti pod¾a odseku 1 alebo 2 je banka povinná
bezodkladne oznámi Národnej banke Slovenska, ktorá
po posúdení okolností, za ktorých dolo k tomuto prekroèeniu, urèí obdobie, poèas ktorého je banka povinná vykona potrebnú nápravu.
(4) Banka môe obmedzenia majetkových angaovaností pod¾a odseku 1 písm. a) alebo odseku 2 prekraèova, ak
a) dodriava obmedzenia majetkových angaovaností
pod¾a odseku 1 písm. b),
b) z prekroèení obmedzení majetkových angaovaností
pod¾a odseku 3 vypoèítava dodatoèné poiadavky na
vlastné zdroje banky,
c) zabezpeèí, aby majetková angaovanos pod¾a odseku 9 písm. d) neprekraèovala 500 % jej vlastných
zdrojov, ak uplynulo nie viac ne 10 dní odo dòa prekroèenia,
d) zabezpeèí, aby súèet vetkých prekroèení neprekraèoval 600 % jej vlastných zdrojov, ak uplynulo viac
ne 10 dní odo dòa týchto prekroèení a
e) tvrroène predkladá Národnej banke Slovenska
hlásenie o týchto prekroèeniach za uplynulý tvrrok; predmetom hlásenia sú informácie o poète
a hodnotách týchto prekroèení a voèi akým osobám,
skupinám osôb alebo iným subjektom k týmto prekroèeniam dolo.
(5) Banka je na úèel obmedzenia vzniku neprimerane
vysokých rizík povinná dodriava ustanovené pomery
majetkovej angaovanosti banky k jej vlastným zdrojom, prípadne k aktívam alebo skupinám aktív vo vzahu k
a) iným tátom,
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b) zemepisným oblastiam,
c) hospodárskym odvetviam,
d) bankovým èinnostiam, z ktorých táto angaovanos
vznikla,
e) osobám s osobitným vzahom k banke okrem osôb,
ktoré majú priamu alebo nepriamu kontrolu nad
bankou, a osôb, ktoré sú nimi priamo alebo nepriamo kontrolované, a právnických osôb, ktoré kontroluje banka.
(6) Postup pod¾a odseku 5 je povinná primerane dodriava z poh¾adu svojich dlhodobých zdrojov financovania aj poboèka zahraniènej banky okrem zahraniènej
banky pod¾a § 11 ods. 1.
(7) Materská banka pod¾a § 44 ods. 2 písm. a) je povinná zabezpeèi dodriavanie obmedzení majetkovej
angaovanosti pod¾a odsekov 1 a 5 aj za konsolidovaný celok. Pri výpoète majetkovej angaovanosti banky
za konsolidovaný celok sa majetkové angaovanosti
medzi osobami, ktoré sú súèasou konsolidovaného
celku pod¾a § 44 ods. 2 písm. a), neberú do úvahy.
(8) Národná banka Slovenska je na úèely posudzovania majetkovej angaovanosti oprávnená vyòa osobu zo skupiny hospodársky spojených osôb, ak sa na
vetky osoby v tejto skupine vrátane banky vzahuje
doh¾ad na konsolidovanom základe vykonávaný prísluným orgánom doh¾adu èlenského tátu.
(9) Majetkovou angaovanosou banky sa na úèely
tohto zákona rozumie súhrn
a) poh¾adávok a iných majetkových práv banky vrátane poh¾adávok a iných majetkových práv banky,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky
a ktoré nie sú zahrnuté v evidencii pod¾a § 39 ods. 1
a 6,
b) budúcich poh¾adávok banky, ktoré vzniknú na základe platných dohôd uzavretých pri výkone bankových èinností, a ak z nich nevyplýva monos odstúpenia alebo jednostranného vypovedania, ktoré nie
sú zahrnuté v evidencii pod¾a § 39 ods. 1 a 6,
c) expozícií derivátových obchodov, ktoré nie sú zahrnuté v evidencii pod¾a § 39 ods. 1 a 6,
d) hodnôt pozícií zahrnutých v evidencii pod¾a § 39
ods. 1 a 6.
(10) Ve¾kou majetkovou angaovanosou sa na úèely
tohto zákona rozumie majetková angaovanos voèi jednej osobe alebo skupine hospodársky spojených osôb,
ktorá je rovná alebo vyia ako 10 % vlastných zdrojov.
(11) Skupinou hospodársky spojených osôb sa na
úèely tohto zákona rozumie skupina osôb predstavujúcich spoloèné riziko tým, e
a) v tejto skupine má jedna osoba kontrolu nad ostatnými osobami alebo
b) vzájomné hospodárske vzahy v tejto skupine sú takej povahy a zo vetkých okolností je zrejmé, e finanèné akosti jednej osoby spôsobia neschopnos
ostatných osôb spláca svoje záväzky vèas.
(12) Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia:
a) podrobnosti o spôsobe výpoètu majetkovej angaovanosti banky a spôsobe výpoètu majetkovej anga-

b)
c)
d)
e)

f)
g)
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ovanosti na konsolidovanom základe pod¾a
odsekov 1, 2 a 7,
podrobnosti o majetkovej angaovanosti banky
a majetkovej angaovanosti na konsolidovanom základe pod¾a odsekov 8 a 9,
podrobnosti o skupine hospodársky spojených osôb,
táty a centrálne banky pod¾a odseku 1,
èo sa rozumie expozíciami derivátových obchodov,
ktoré nie sú zahrnuté v evidencii pod¾a § 39 ods. 1
a 6, a pozíciami zahrnutými v evidencii pod¾a § 39
ods. 1 a 6,
podrobnosti o výpoète dodatoèných poiadaviek na
vlastné zdroje banky pod¾a odseku 4 písm. b),
pomery majetkovej angaovanosti pod¾a odseku 5
a rozsah, v akom týmto pravidlám podliehajú poboèky zahranièných bánk pod¾a odseku 6.
§ 33f

(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
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..
32. V § 34 ods. 5 sa slová § 27 ods. 7 nahrádzajú
slovami § 27 ods. 10.
33. § 37 znie:
§ 37
(1) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
na svojej internetovej stránke a vo svojich prevádzkových priestoroch zrozumite¾ne informova písomnou
formou v slovenskom jazyku o podmienkach na prijímanie vkladov, poskytovanie úverov a vykonávanie
vetkých ïalích obchodov a o ich cenách vrátane uvedenia príkladov. O kadej zmene svojich obchodných
podmienok na vykonávanie obchodov a o zmene cien
obchodov je banka alebo poboèka zahraniènej banky
povinná informova spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete, a to najmenej 15 dní pred nadobudnutím
úèinnosti príslunej zmeny, ak osobitný predpis neustanovuje inak alebo ak sa banka alebo poboèka zahraniènej banky nedohodla so svojím klientom inak.
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Ustanovenie osobitného predpisu33) tým nie je dotknuté.
(2) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
pri uzatváraní kadej písomnej zmluvy o obchode informova klienta o výke roènej percentuálnej úrokovej
sadzby obchodu, ak je dohodnutá úroková sadzba,
o odplatách vyadovaných bankou od klienta alebo
o odplatách v prospech klienta, ktoré súvisia so zmluvou o tomto obchode; táto povinnos sa nevzahuje na
platby spojené s neplnením záväzkov zo zmluvy o obchode.
(3) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
poskytnú ministerstvu a Národnej banke Slovenska
údaje o odplatách vyadovaných od klienta pri vybraných druhoch obchodov. Národná banka Slovenska
tieto údaje zverejòuje na svojej internetovej stránke.
(4) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
uverejni na svojej internetovej stránke a vo svojich
prevádzkových priestoroch aj písomné informácie
o ochrane vkladov v rozsahu ustanovenom osobitným
zákonom.32) V uverejnenej informácii o obchode, ktorý
spoèíva v prijatí vkladu alebo ktorého súèasou je prijatie vkladu, musí by výslovne uvedené, èi sa na takto
prijatý vklad vzahuje alebo nevzahuje ochrana pod¾a
osobitného zákona;32) to platí aj o informáciách uvedených vo vkladných knikách, vkladových listoch a v dokladoch o obdobných vkladových vzahoch.
(5) Banka je povinná uverejòova výroènú správu do
30 dní po jej schválení valným zhromadením.34) Ustanovenie osobitného predpisu35) tým nie je dotknuté. Výroèná správa sa uverejòuje na internetovej stránke
banky a zostáva uverejnená aspoò do uverejnenia výroènej správy za nasledujúce úètovné obdobie.
(6) Zahranièná banka, ktorá podniká na území Slovenskej republiky, je povinná uverejòova svoju výroènú správu v slovenskom jazyku s uvedením rozdielov
medzi pravidlami platnými na zostavenie úètovnej závierky v Slovenskej republike a v táte, kde má zahranièná banka sídlo, do 60 dní po jej schválení. Výroèná
správa sa uverejòuje na internetovej stránke zahraniènej banky, ktorá podniká na území Slovenskej republiky, a zostáva uverejnená aspoò do uverejnenia výroènej správy za nasledujúce úètovné obdobie.
(7) Banka a zahranièná banka, ktoré podnikajú na
území Slovenskej republiky, sú povinné poskytnú záujemcovi na jeho poiadanie kópiu výroènej správy alebo jej èasti; cena za takúto kópiu nemôe by vyia ako
náklady na jej vyhotovenie.
(8) Banka je povinná uverejòova informácie o
a) sebe a o svojej èinnosti,
b) opatreniach na nápravu a pokutách, ktoré jej boli
uloené,
c) svojich finanèných ukazovate¾och,
d) celkovom príjme za výkon funkcie vetkých èlenov
tatutárneho orgánu banky a vetkých èlenov dozornej rady banky, a to vrátane príjmov za výkon funkcií, ktoré uhrádza iný subjekt ako banka,
e) vybraných akcionároch banky najviac v rozsahu
údajov vymedzených v § 93a ods. 1 písm. a) bodoch 1
a 2,
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f) ve¾kosti podielov akcionárov na základnom imaní
banky a na hlasovacích právach v banke,
g) finanèných ukazovate¾och konsolidovaného celku
a o truktúre konsolidovaného celku, ktorého je
banka súèasou, z h¾adiska vzájomných vzahov
a z h¾adiska zloenia tohto celku pod¾a § 44,
h) rizikách, cie¾och a politikách riadenia rizík za kadé
jednotlivé riziko osobitne,
i) rozsahu aplikácií pravidiel obozretného podnikania
na konsolidovanom základe,
j) vlastných zdrojoch banky,
k) dodriavaní poiadaviek pre minimálnu výku vlastných zdrojov banky a vnútorného kapitálu banky,
l) kreditnom riziku a riziku poklesu hodnoty postúpenej poh¾adávky,
m) rizikovo váených expozíciách v rámci tandardizovaného prístupu pre kreditné riziko v rámci prístupu interných ratingov a v rámci sekuritizácie,
n) trhovom riziku pri pouití vlastného modelu výpoètu
trhového rizika,
o) operaènom riziku,
p) expozíciách v akciách, ktoré nie sú zahrnuté v obchodnej knihe,
r) expozíciách voèi úrokovému riziku pozícií, ktoré nie
sú zahrnuté v obchodnej knihe a
s) postupoch zmieròovania kreditného rizika a operaèného rizika.
(9) Poboèka zahraniènej banky je povinná uverejòova informácie o sebe a o svojej èinnosti, informácie
o opatreniach na nápravu a o pokutách, ktoré jej boli
uloené, a informácie o finanèných ukazovate¾och.
(10) Banka a poboèka zahraniènej banky nie sú povinné uverejòova nepodstatné informácie, vnútorné
informácie alebo dôverné informácie, prièom
a) nepodstatnou informáciou sa rozumie informácia,
ktorej uverejnenie alebo nesprávne uverejnenie nemohlo zmeni alebo ovplyvni hodnotenie alebo rozhodnutie uívate¾a tejto informácie, ktorý na nej zakladá svoje obchodné rozhodnutia,
b) vnútornou informáciou sa rozumie informácia, ktorej uverejnenie by mohlo ohrozi konkurenènú pozíciu banky alebo poboèky zahraniènej banky alebo by
zníilo hodnotu investícií banky alebo poboèky zahraniènej banky,
c) dôvernou informáciou sa rozumie informácia, o ktorej sa banka alebo poboèka zahraniènej banky zaviazala vo vzahu ku klientovi alebo k inej svojej
zmluvnej strane zachováva jej dôvernos.
(11) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
oznámi Národnej banke Slovenska, ktoré informácie
spomedzi tých, ktoré má povinnos uverejni, neuverejní z dôvodu, e ich povauje za nepodstatné, vnútorné
alebo dôverné. Banka alebo poboèka zahraniènej banky je povinná informova Národnú banku Slovenska
o tejto skutoènosti v termíne, v ktorom mala povinnos
prísluné informácie zverejni.
(12) Banka a poboèka zahraniènej banky na poiadanie malej alebo stredne ve¾kej právnickej osoby alebo iného iadate¾a o úver, ktorý podniká, vysvetlia svoje
rozhodnutia o ich ratingu a na ich iados môu pos-
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kytnú aj písomné vysvetlenie; prevádzkové náklady na
vysvetlenie sú primerané ve¾kosti poskytnutého úveru.
(13) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
vypracova a prija postupy hodnotenia vhodnosti uverejòovania informácií v súlade s poiadavkami na uverejòovanie informácií ustanovených v odsekoch 8 a 9
vrátane ich overovania a frekvencie.
(14) Ak uverejnené informácie pod¾a odsekov 8 a 9 sú
neúplné alebo sa podstatne odchy¾ujú od skutoènosti,
banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné bezodkladne uverejni opravu.
(15) Materská banka v Európskej únii uverejòuje informácie pod¾a odseku 8 písm. h) a s) aj za svoj konsolidovaný celok a za svoju významnú dcérsku spoloènos.
(16) Banka, ktorá je kontrolovaná materskou finanènou holdingovou spoloènosou v Európskej únii alebo
v ktorej má materská finanèná holdingová spoloènos
v Európskej únii majetkovú úèas, je povinná poskytnú súèinnos pri uverejòovaní informácií pod¾a odseku 8 za konsolidovaný celok tejto finanènej holdingovej
spoloènosti.
(17) Banka pod¾a odseku 16 je povinná uverejòova
informácie ustanovené opatrením23) Národnej banky
Slovenska aj za konsolidovaný celok pod¾a odseku 16.
(18) Národná banka Slovenska môe v rámci doh¾adu
rozhodnú, e odseky 15 a 17 sa nevzahujú úplne alebo èiastoène na banky, ktorých materské spoloènosti
majú sídlo v táte, ktorý napriek tomu, e nie je èlenským tátom, ukladá materskej spoloènosti so sídlom
na jeho území porovnate¾nú informaènú povinnos za
konsolidovaný celok, aká je v Slovenskej republike.
(19) Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanoví
a) rozsah a spôsob informovania klienta pod¾a odseku 2,
b) druh obchodu a rozsah, spôsob a termín predkladania údajov pod¾a odseku 3,
c) rozsah informácií pod¾a odsekov 8 a 9, ktoré sú
povinné uverejòova banka a poboèka zahraniènej
banky,
d) periodicita, spôsob a termín uverejòovania informácií pod¾a odsekov 8 a 9,
e) spôsob uverejòovania opravy, ako aj to, èo sa rozumie podstatným odchýlením uverejnených informácií od skutoènosti pod¾a odseku 14,
f) rozsah informácií za významnú dcérsku spoloènos
pod¾a odseku 15 a èo sa rozumie významnou dcérskou spoloènosou,
g) rozsah informácií za konsolidovaný celok pod¾a odsekov 15 a 17..
34. V § 38 ods. 2 sa slová register úverov nahrádzajú slovami register bankových úverov.
35. § 39 znie:
§ 39
(1) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
vies obchodnú knihu, v ktorej denne zaznamenávajú
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pozície v jednotlivých finanèných nástrojoch a komoditách, ktoré banka alebo poboèka zahraniènej banky
drí na úèel obchodovania alebo zabezpeèenia svojich
obchodov s finanènými nástrojmi alebo komoditami zaznamenanými v obchodnej knihe, ak sú tieto finanèné
nástroje alebo komodity obchodovate¾né alebo je moné obchody s týmito finanènými nástrojmi alebo komoditami zabezpeèi. Poiadavky na spôsob vedenia obchodnej knihy a povinnos ich dodriava sú banka
a poboèka zahraniènej banky povinné upravi vo svojom vnútornom predpise.
(2) Pozíciami v jednotlivých finanèných nástrojoch
a v jednotlivých komoditách, ktoré banka alebo poboèka
zahraniènej banky drí na úèel obchodovania, sú tie pozície, pri ktorých sú finanèné nástroje alebo komodity
drané na úèely krátkodobého predaja a s cie¾om dosiahnu výnos zo skutoèných alebo oèakávaných rozdielov medzi ich nákupnými a predajnými cenami alebo
z iných zmien v cenách alebo v úrokových mierach.
(3) Pozície, ktoré banka a poboèka zahraniènej banky
zaznamenávajú v obchodnej knihe, predstavujú pozície v jednotlivých finanèných nástrojoch alebo komoditách vzniknuté pri obchodovaní na vlastný úèet, pozície v jednotlivých finanèných nástrojoch alebo
v jednotlivých komoditách vznikajúce pri poskytovaní
investièných sluieb pre klienta a pozície v jednotlivých
finanèných nástrojoch alebo v jednotlivých komoditách
vyplývajúce z vytvárania trhu. Do obchodnej knihy sa
môu zaznamenáva aj pozície vyplývajúce z vykonávania vnútorných zabezpeèení. Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné upravi vo svojom vnútornom
predpise pravidlá a postupy pre vnútorné zabezpeèenia
a súèasne zabezpeèi dôsledné sledovanie vetkých
uzatvorených dohôd o vnútorných zabezpeèeniach.
(4) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
vo vnútornom predpise urèi postup a spôsob riadenia
jednotlivých pozícií alebo súhrnu pozícií zaznamenaných v obchodnej knihe a pri riadení rizík, ktoré z týchto pozícií alebo súhrnu pozícií vyplývajú. Týmto vnútorným predpisom banka a poboèka zahraniènej banky
preukazuje úmysel obchodovania.
(5) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
vo svojom vnútornom predpise na úèely výpoètu poiadaviek na vlastné zdroje upravi postup na urèovanie
toho, ktoré pozície vo finanèných nástrojoch alebo komoditách majú by zaznamenané v obchodnej knihe,
a to v súlade s pravidlami pod¾a odsekov 1 a 4 a s prihliadnutím na charakter systému riadenia rizík banky
alebo poboèky zahraniènej banky. Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné zabezpeèova pravidelné
overovanie, èi zaznamenávanie pozícií vo finanèných
nástrojoch a v komoditách do obchodnej knihy je v súlade s týmto vnútorným predpisom, výsledky týchto
overení zaznamenáva v písomnej podobe a napåòanie
postupu na urèovanie toho, ktoré pozície vo finanèných
nástrojoch alebo komoditách majú by zaznamenané
v obchodnej knihe, je predmetom pravidelného vykonávania vnútorného auditu.
(6) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
vetky pozície zaznamenané v obchodnej knihe denne
oceòova. Na oceòovanie pozícií zaznamenaných v ob-
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chodnej knihe banka alebo poboèka zahraniènej banky
pouíva trhové ceny daného dòa. Ak trhová cena finanèného nástroja alebo komodity z daného dòa nie je
dostupná, tento finanèný nástroj alebo komodita môe
by ocenený inou vhodnou cenou. Na dosiahnutie inej
vhodnej ceny finanèného nástroja alebo komodity banka alebo poboèka zahraniènej banky pouíva kvalifikovaný odhad vlastnou metódou.
(7) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
vies bankovú knihu, v ktorej denne zaznamenávajú
obchody a pozície, ktoré sa nezaznamenávajú v obchodnej knihe pod¾a odsekov 1 a 6.
(8) Na úèely vedenia obchodnej knihy a bankovej
knihy sa rozumie
a) finanèným nástrojom investièný nástroj,37a) iný cenný papier, iný derivát alebo právny vzah, na základe
ktorého jeden úèastník právneho vzahu nadobúda
finanèné aktívum a iný úèastník právneho vzahu
nadobúda finanèný záväzok alebo kapitálový nástroj,
b) komoditou hmotný predmet alebo ovládate¾ná energia, najmä výrobok, elektrická energia a nerastná
surovina vrátane drahých kovov okrem zlata, s ktorými sa obchoduje alebo môe obchodova na sekundárnom trhu s komoditami.
(9) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
vies analytickú evidenciu o majetku a záväzkoch,
s ktorými nakladajú vo vlastnom mene na cudzí úèet,
oddelene od svojho majetku a záväzkov.
(10) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
zaúètova kadý úètovný prípad súvisiaci s bankovou
èinnosou alebo s ostatnou èinnosou banky alebo poboèky zahraniènej banky do úètovných kníh v tom dni,
v ktorom sa tento úètovný prípad uskutoènil, pod¾a
osobitného predpisu.38)
(11) Banka a poboèka zahraniènej banky zostavujú
okrem úètovnej závierky pod¾a osobitného predpisu39)
aj priebenú úètovnú závierku k poslednému dòu kalendárneho tvrroka.
(12) Právnické osoby, ktoré sú súèasou konsolidovaného celku pod¾a § 44, zostavujú okrem úètovnej závierky pod¾a osobitného predpisu30d) aj priebenú úètovnú
závierku k poslednému dòu kalendárneho polroka.
(13) Materská banka alebo materská finanèná holdingová spoloènos zostavuje svoju priebenú konsolidovanú úètovnú závierku k poslednému dòu kalendárneho polroka.
(14) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
vies evidenciu o majetku a záväzkoch30d) pod¾a rizík
alebo strát s nimi spojených. Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné vypracúva a predklada Národnej banke Slovenska hlásenie o stave majetku a záväzkoch pod¾a tejto evidencie.
(15) Opatrením, ) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia:
a) poiadavky na vedenie obchodnej knihy pod¾a odseku 1 a èo sa rozumie riadením obchodnej knihy a zabezpeèením obchodov s finanènými nástrojmi a komoditami,
b) poiadavky na zaznamenávanie pozícií vyplývajú23

c)
d)
e)
f)
g)
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cich z vykonávania vnútorných zabezpeèení do obchodnej knihy pod¾a odseku 3,
poiadavky na postup a spôsob riadenia jednotlivých pozícií alebo súhrnu pozícií zaznamenaných
v obchodnej knihe pod¾a odseku 4,
minimálny rozsah oblastí, na ktoré sa vzahuje celkové riadenie obchodnej knihy pod¾a odseku 4,
pravidlá oceòovania pozícií v obchodnej knihe a periodicita oceòovania, ak nie je dostupná trhová cena
pod¾a odseku 6,
podrobnosti o vedení obchodnej knihy pod¾a odsekov 1 a 6,
podrobnosti o evidencii majetku a záväzkoch a o jej
vedení, ako aj o obsahu, forme, èlenení, termínoch,
spôsobe a mieste predkladania hlásenia pod¾a odseku 14..

36. V § 40 ods. 1 sa odkaz 40a nad slovom spoloènosou nahrádza odkazom 40.
37. § 44 a 49 znejú:
§ 44
(1) Doh¾adom na konsolidovanom základe sa rozumie doh¾ad nad konsolidovaným celkom na úèel sledovania a obmedzenia rizík, ktorým je banka vystavená
v dôsledku svojej úèasti v konsolidovanom celku.
(2) Konsolidovaný celok je tvorený
a) materskou bankou alebo materskou bankou v Európskej únii a aspoò jednou bankou, finanènou intitúciou alebo podnikom pomocných bankových
sluieb, nad ktorými má materská banka alebo materská banka v Európskej únii kontrolu alebo v nich
má majetkovú úèas,
b) materskou finanènou holdingovou spoloènosou
alebo materskou finanènou holdingovou spoloènosou v Európskej únii a aspoò jednou bankou, nad
ktorou má materská finanèná holdingová spoloènos alebo materská finanèná holdingová spoloènos v Európskej únii kontrolu alebo v nej má majetkovú úèas, alebo
c) holdingovou spoloènosou so zmieanou èinnosou
a aspoò jednou bankou, nad ktorou má holdingová
spoloènos so zmieanou èinnosou kontrolu alebo
v nej má majetkovú úèas.
(3) Národná banka Slovenska vykonáva doh¾ad nad
konsolidovaným celkom pod¾a odseku 2 písm. c) v rozsahu sledovania vnútroskupinových obchodov pod¾a
§ 49i ods. 2 medzi holdingovou spoloènosou so zmieanou èinnosou a bankou, ktorá je súèasou konsolidovaného celku pod¾a odseku 2 písm. c), a v rozsahu
poskytovania informácií pod¾a § 45 ods. 8.
(4) Národná banka Slovenska vedie zoznam finanèných holdingových spoloèností pod¾a odseku 2
písm. b). Tento zoznam zasiela Národná banka Slovenska prísluným orgánom doh¾adu èlenských tátov
a komisii.
(5) Národná banka Slovenska je oprávnená v rámci
výkonu doh¾adu nad konsolidovanými celkami pod¾a
odseku 2 písm. a) alebo b) vyòa z konsolidovaného celku pod¾a odseku 2 písm. a) alebo b) takú osobu,
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a) ktorá má sídlo na území iného tátu a právny poriadok tohto tátu neumoòuje výmenu informácií na
úèely výkonu doh¾adu na konsolidovanom základe,
b) ktorá má zanedbate¾ný význam na úèely výkonu doh¾adu na konsolidovanom základe, najmä ak celkové aktíva tejto právnickej osoby sú menie ako
10 000 000 EUR alebo ako 1 % z celkových aktív tejto
banky alebo finanènej holdingovej spoloènosti alebo
c) ktorej zaradenie do výkonu doh¾adu na konsolidovanom základe nie je úèelné z h¾adiska zabezpeèenia
úloh doh¾adu na konsolidovanom základe.
(6) Doh¾ad na konsolidovanom základe sa vak vykonáva nad takými osobami pod¾a odseku 5 písm. b),
ak viaceré takéto osoby spoloène predstavujú nezanedbate¾ný význam na úèely výkonu doh¾adu na konsolidovanom základe.
(7) Národná banka Slovenska oznámi príslunej
osobe jej vyòatie pod¾a odseku 5 písm. b) alebo c); táto
osoba je povinná poskytnú na poiadanie informácie
potrebné na výkon doh¾adu na konsolidovanom základe príslunému orgánu doh¾adu èlenského tátu,
v ktorom má sídlo jej materská spoloènos.
(8) Národná banka Slovenska môe od dcérskych
spoloèností banky, finanènej holdingovej spoloènosti
alebo holdingovej spoloènosti so zmieanou èinnosou,
ktoré nie sú súèasou konsolidovaného celku pod¾a odseku 2, iada informácie pod¾a § 45 ods. 5 a 7 a § 46
ods. 1. V takom prípade sa uplatòujú postupy pre prenos a overovanie informácií urèené v uvedených ustanoveniach.
(9) Národná banka Slovenska je oprávnená vyòa
z doh¾adu dcérsku spoloènos, ktorá je bankou, a delegova výkon doh¾adu príslunému orgánu doh¾adu
v inom èlenskom táte, ak ten vykonáva doh¾ad nad
materskou spoloènosou banky, ktorej bolo udelené
bankové povolenie Národnou bankou Slovenska.
K uvedenému vyòatiu prichádza na základe písomnej
dohody uzavretej medzi Národnou bankou Slovenska
a prísluným orgánom doh¾adu iného èlenského tátu.
Národná banka Slovenska o tejto dohode informuje komisiu.
(10) Ak banka, ktorej materskou spoloènosou je zahranièná banka so sídlom v táte, ktorý nie je èlenským
tátom, alebo finanèná holdingová spoloènos so sídlom v táte, ktorý nie je èlenským tátom, nepodlieha
doh¾adu na konsolidovanom základe pod¾a tohto zákona, Národná banka Slovenska preveruje, èi táto banka
podlieha doh¾adu, ktorý je rovnocenný doh¾adu na
konsolidovanom základe pod¾a tohto zákona. Pri preverovaní tejto skutoènosti Národná banka Slovenska prihliada na prípadné usmernenie Poradného výboru pre
bankovníctvo pri Európskej komisii a vykonáva konzultácie s týmto výborom.
(11) Národná banka Slovenska preverí skutoènos
uvedenú v odseku 10 z vlastného podnetu alebo na iados regulovanej osoby, ktorej bolo udelené povolenie
v èlenskom táte, alebo na iados materskej spoloènosti.
(12) Ak Národná banka Slovenska pod¾a odseku 11
zistí, e nad bankou sa nevykonáva doh¾ad na konsoli-
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dovanom
základe
rovnocenný
doh¾adu
na
konsolidovanom základe pod¾a tohto zákona, zahrnie
po konzultácii s príslunými orgánmi doh¾adu èlenských tátov túto banku do výkonu doh¾adu na konsolidovanom základe alebo uplatní iné primerané postupy doh¾adu, ktoré zabezpeèia ciele takéhoto doh¾adu;
najmä môe vyadova zriadenie finanènej holdingovej
spoloènosti so sídlom v èlenskom táte na úèel jej zahrnutia do výkonu doh¾adu na konsolidovanom základe.
Tieto postupy oznámi Národná banka Slovenska ostatným prísluným orgánom doh¾adu èlenských tátov
a komisii.
(13) Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) finanènou holdingovou spoloènosou finanèná intitúcia, ktorá nie je zmieanou finanènou holdingovou
spoloènosou a ktorej dcérskymi spoloènosami sú
prevane banky alebo finanèné intitúcie, prièom
aspoò jedna jej dcérska spoloènos je banka,
b) holdingovou spoloènosou so zmieanou èinnosou
materská spoloènos iná ako finanèná holdingová
spoloènos, úverová intitúcia alebo zmieaná finanèná holdingová spoloènos, prièom aspoò jedna
jej dcérska spoloènos je úverovou intitúciou,
c) zmieanou finanènou holdingovou spoloènosou
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,
d) majetkovou úèasou priamy alebo nepriamy podiel
alebo ich súèet najmenej 20 % na základnom imaní
právnickej osoby alebo na hlasovacích právach
v právnickej osobe, alebo monos uplatòovania
vplyvu na riadení tejto právnickej osoby porovnate¾ného s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu,
e) regulovanou osobou úverová intitúcia, obchodník
s cennými papiermi, poisovòa, správcovská spoloènos a rovnaká zahranièná osoba,
f) materskou bankou banka, ktorej dcérskou spoloènosou je banka alebo finanèná intitúcia alebo ktorá má v nich majetkovú úèas, a nie je dcérskou spoloènosou inej banky, ktorej bolo udelené bankové
povolenie Národnou bankou Slovenska, alebo finanènej holdingovej spoloènosti zaloenej v Slovenskej republike,
g) materskou finanènou holdingovou spoloènosou finanèná holdingová spoloènos, ktorá nie je dcérskou spoloènosou banky, ktorej bolo udelené bankové povolenie Národnou bankou Slovenska, ani
finanènej holdingovej spoloènosti zaloenej v Slovenskej republike,
h) materskou bankou v Európskej únii materská banka, ktorá nie je dcérskou spoloènosou banky, ktorej
bolo udelené povolenie v èlenskom táte, alebo finanènej holdingovej spoloènosti zaloenej v èlenskom táte,
i) materskou finanènou holdingovou spoloènosou
v Európskej únii materská finanèná holdingová spoloènos, ktorá nie je dcérskou spoloènosou banky,
ktorej bolo udelené povolenie v èlenskom táte, ani
inej finanènej holdingovej spoloènosti zaloenej
v èlenskom táte.
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§ 45
(1) Materská banka je povinná zabezpeèi, aby boli
ustanovenia § 23, 29, § 30 ods. 5 a § 33e dodriavané aj
konsolidovaným celkom, ktorého je súèasou.
(2) Banka, ktorá je súèasou konsolidovaného celku
pod¾a § 44 ods. 2 písm. b), je povinná zabezpeèi, aby
boli ustanovenia § 23, 29, § 30 ods. 5 a § 33e dodriavané konsolidovaným celkom, ktorého je súèasou.
(3) Ak je súèasou konsolidovaného celku pod¾a § 44
ods. 2 písm. b) viac bánk, odsek 2 sa vzahuje len na
banku, na ktorú sa uplatòuje doh¾ad na konsolidovanom základe.
(4) Ak banka ako dcérska spoloènos má súèasne
kontrolu nad finanènou intitúciou alebo správcovskou spoloènosou so sídlom v táte, ktorý nie je èlenským tátom, alebo má majetkovú úèas v týchto osobách, je taká banka povinná zabezpeèi, aby boli
ustanovenia § 23, 29, § 30 ods. 5 a § 33e dodriavané aj
konsolidovaným celkom, ktorého je súèasou; rovnaká
povinnos vyplýva pre takú banku aj v prípade, e uvedená kontrola alebo majetková úèas patrí jej materskej finanènej holdingovej spoloènosti.
(5) Osoba, ktorá je súèasou konsolidovaného celku
pod¾a § 44 ods. 2 písm. a) alebo b), je povinná vypracúva a predklada Národnej banke Slovenska priamo
alebo prostredníctvom materskej banky alebo materskej finanènej holdingovej spoloènosti, alebo banky urèenej Národnou bankou Slovenska vetky výkazy, hlásenia a iné správy, ktoré sú potrebné na výkon doh¾adu
na konsolidovanom základe, a to ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch; materská banka alebo materská finanèná holdingová spoloènos sú povinné vypracúva a predklada Národnej banke Slovenska
vetky výkazy, hlásenia a iné správy, ktoré sú potrebné
na výkon doh¾adu na konsolidovanom základe, a to
ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch;
ich truktúru, rozsah, obsah, formu, èlenenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania vrátane metodiky na ich vypracúvanie ustanoví opatrenie,23) ktoré
vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje
v zbierke zákonov. Údaje a iné informácie uvedené vo
výkazoch, v hláseniach a iných správach musia by
zrozumite¾né, preh¾adné, preukazné, musia poskytova pravdivý obraz o hlásených skutoènostiach a musia
by predloené vèas. Ak predloené výkazy, hlásenia
a iné správy nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti
alebo úplnosti, banka, finanèná holdingová spoloènos
alebo iná osoba, ktorá ich vypracovala a predloila, je
povinná na vyiadanie Národnej banky Slovenska
predloi podklady a poda vysvetlenie v òou urèenej lehote.
(6) Audítor osoby, ktorá je súèasou konsolidovaného
celku pod¾a § 44 ods. 2 písm. a) alebo b), je na úèely výkonu doh¾adu na konsolidovanom základe povinný
poskytnú informácie Národnej banke Slovenska a audítorom jej materskej banky alebo materskej finanènej
holdingovej spoloènosti.
(7) Materská banka alebo materská finanèná holdingová spoloènos oznámi Národnej banke Slovenska au-
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dítorov, ktorí budú vykonáva audit osôb, ktoré sú súèasou konsolidovaného celku pod¾a § 44 ods. 2 písm.
a) alebo b), najneskôr do konca kalendárneho roka, za
ktorý má by audit vykonaný.
(8) Odseky 5 a 6 sa rovnako vzahujú na holdingovú
spoloènos so zmieanou èinnosou pod¾a § 44 ods. 2
písm. c), na osobu, ktorá je súèasou konsolidovaného
celku pod¾a § 44 ods. 2 písm. c), a na audítora takýchto
osôb.
§ 46
(1) Osoba, ktorá je súèasou konsolidovaného celku
pod¾a § 44 ods. 2, je povinná vytvori kontrolné mechanizmy, ktoré zabezpeèujú správnos poskytovaných informácií na úèely výkonu doh¾adu na konsolidovanom
základe, a rovnako je povinná zabezpeèi dodriavanie
ustanovení § 23 konsolidovaným celkom na úèel zabezpeèenia, aby kontrolné mechanizmy v rámci systémov
vnútornej kontroly boli dostatoène zosúladené a vetky
informácie potrebné na výkon doh¾adu na konsolidovanom základe boli dostupné a správne. Osoby, ktoré sú
súèasou konsolidovaného celku, sú na úèely doh¾adu
na konsolidovanom základe povinné poskytova si navzájom informácie potrebné na plnenie povinností vznikajúcich im v súvislosti s ich úèasou v konsolidovanom celku.
(2) Národná banka Slovenska je oprávnená vykona
doh¾ad na mieste45) alebo je oprávnená poiada o vykonanie doh¾adu na mieste prísluný orgán doh¾adu iného èlenského tátu nad osobami, ktoré sú súèasou
konsolidovaného celku pod¾a § 44 ods. 2 a majú sídlo
v inom èlenskom táte, na úèely výkonu tohto doh¾adu
na konsolidovanom základe; Národná banka Slovenska je povinná vykona doh¾ad na mieste na základe
iadosti prísluného orgánu doh¾adu iného èlenského
tátu.
(3) Materská banka alebo materská finanèná holdingová spoloènos je povinná zabezpeèi vykonanie auditu v osobách, ktoré sú súèasou konsolidovaného celku
pod¾a § 44 ods. 2, na úèely výkonu doh¾adu na konsolidovanom základe. Tieto osoby sú povinné na iados
materskej banky alebo materskej finanènej holdingovej
spoloènosti uzavrie zmluvu o audítorskej èinnosti.
§ 47
(1) Ak je banka súèasou konsolidovaného celku, nad
ktorým je vykonávaný doh¾ad prísluným orgánom doh¾adu iného èlenského tátu, Národná banka Slovenska je oprávnená dohodnú podmienky výkonu doh¾adu na konsolidovanom základe a spôsob výmeny
informácií v písomnej dohode uzavretej medzi Národnou bankou Slovenska a prísluným orgánom doh¾adu
iného èlenského tátu. Národná banka Slovenska navrhne uzavretie takejto dohody, ak súèasou konsolidovaného celku pod¾a § 44 ods. 2 písm. a) alebo b) je
banka so sídlom v inom èlenskom táte. V prípade, e
takáto dohoda nie je uzavretá, Národná banka Slovenska vykonáva doh¾ad na konsolidovanom základe, ak
má v Slovenskej republike sídlo banka s najvyími aktívami v rámci konsolidovaného celku; ak je výka aktív

Èiastka 249

Zbierka zákonov è. 644/2006

banky a zahraniènej banky so sídlom v inom èlenskom
táte v rámci konsolidovaného celku rovnaká, Národná
banka Slovenska vykonáva doh¾ad na konsolidovanom
základe, ak bolo banke udelené povolenie ako prvej.
(2) Národná banka Slovenska vykonáva doh¾ad na
konsolidovanom základe aj nad bankami so sídlom
v inom èlenskom táte, ak sú súèasou konsolidovaného celku pod¾a § 44 ods. 2 písm. b).
(3) Národná banka Slovenska vykonáva doh¾ad pod¾a
odseku 2 len v tom prípade, ak materská finanèná holdingová spoloènos alebo materská finanèná holdingová spoloènos v Európskej únii má najvyiu hodnotu
aktív spomedzi ostatných finanèných holdingových
spoloèností so sídlom v iných èlenských tátoch, ktoré
rovnako kontrolujú uvedenú banku v inom èlenskom
táte alebo majú v nej majetkovú úèas.
(4) Národná banka Slovenska vykonáva doh¾ad pod¾a
odseku 2 len v tom prípade, ak aspoò jedna z bánk, ktoré sú súèasou konsolidovaného celku pod¾a § 44 ods. 2
písm. b), má sídlo v Slovenskej republike; Národná
banka Slovenska vykonáva doh¾ad pod¾a odseku 2 aj
v tom prípade, ak predchádzajúcu podmienku nespåòa
iadny iný èlenský tát a súèasne banka s najvyou
hodnotou aktív spomedzi ostatných bánk, ktoré sú rovnako súèasou konsolidovaného celku finanènej holdingovej spoloènosti so sídlom v inom èlenskom táte,
má sídlo na území Slovenskej republiky.
(5) V prípadoch pod¾a odsekov 2, 3 a 4 môe Národná
banka Slovenska s príslunými orgánmi doh¾adu iných
èlenských tátov na základe vzájomnej písomnej dohody upusti od podmienok uvedených v týchto odsekoch, ak by bolo ich uplatòovanie neprimerané pri zoh¾adnení povahy bánk a významu ich èinností
v rôznych krajinách, a poveri prísluný orgán doh¾adu
iného èlenského tátu, aby vykonával doh¾ad na konsolidovanom základe. V týchto prípadoch Národná
banka Slovenska pod¾a potreby umoní materskej banke v Európskej únii alebo materskej finanènej holdingovej spoloènosti v Európskej únii, alebo banke s najvyou hodnotou celkových aktív, aby sa vyjadrila
k návrhu rozhodnutia pripravovaného v spolupráci
s príslunými orgánmi doh¾adu iných èlenských tátov.
(6) Národná banka Slovenska na poiadanie prísluného orgánu doh¾adu iného èlenského tátu vykoná
doh¾ad na mieste na konsolidovanom základe alebo
umoní výkon doh¾adu na mieste na konsolidovanom
základe povereným osobám prísluného orgánu doh¾adu iného èlenského tátu v osobách, ktoré sú zahrnuté
do výkonu doh¾adu na konsolidovanom základe v èlenskom táte prísluného orgánu doh¾adu; podrobnosti
o výkone tohto doh¾adu na mieste na konsolidovanom
základe môe upravi dohoda pod¾a odsekov 1 a 5. Vykonanie doh¾adu na mieste na území Slovenskej republiky je prísluný orgán doh¾adu iného èlenského
tátu povinný vopred oznámi Národnej banke Slovenska. Poverené osoby prísluného orgánu doh¾adu èlenského tátu majú rovnaké oprávnenia, povinnosti
a zodpovednos ako zamestnanci Národnej banky Slovenska poverení výkonom doh¾adu na mieste pod¾a
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osobitného predpisu; 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.
(7) Národná banka Slovenska vyhovie iadosti prísluného orgánu doh¾adu iného èlenského tátu o informáciu súvisiacu s výkonom doh¾adu na konsolidovanom základe.
(8) Národná banka Slovenska oznámi komisii uzavretie písomnej dohody pod¾a odsekov 1 a 5 a jej obsah.
(9) Ak Národná banka Slovenska zodpovedá za výkon doh¾adu na konsolidovanom základe nad materskými bankami v Európskej únii a nad bankami, ktoré
sú kontrolované materskými finanènými holdingovými
spoloènosami v Európskej únii alebo v ktorých majú
materské finanèné holdingové spoloènosti v Európskej
únii majetkovú úèas,
a) plánuje doh¾ad na mieste a koordinova èinnosti doh¾adu na mieste pre prípady benej èinnosti a pre
prípady kritických situácií aj vo vzahu k povinnostiam vyplývajúcim z § 6 ods. 2 a v spolupráci s príslunými orgánmi doh¾adu vo vzahu k povinnostiam vyplývajúcim z § 6 a § 48 ods. 5 a 6,
b) vykonáva doh¾ad na mieste a overuje dodriavanie
poiadaviek urèených v § 37, § 45 ods. 1 a 3 a § 46
ods. 1,
c) koordinuje zhromaïovanie a poskytovanie významných alebo nevyhnutných informácií pri benej
èinnosti a v kritických situáciách pre iné prísluné
orgány doh¾adu èlenských tátov.
(10) Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) významnou informáciou informácia potrebná na výkon konsolidovaného doh¾adu prísluných orgánov
doh¾adu èlenských tátov,
b) nevyhnutnou informáciou informácia, ktorá môe
významne ovplyvni hodnotenie spo¾ahlivosti a bezpeènosti banky alebo finanènej intitúcie v inom
èlenskom táte.
(11) V prípade iadostí o predchádzajúci súhlas pod¾a § 33 a 33d alebo na pouívanie vlastných odhadov
straty v prípade zlyhania a vlastných odhadov konverzných faktorov predloených materskou bankou v Európskej únii a jej dcérskymi spoloènosami, alebo spoloène s dcérskymi spoloènosami materskej finanènej
holdingovej spoloènosti v Európskej únii Národná banka Slovenska spolupracuje s príslunými orgánmi doh¾adu iných èlenských tátov pri rozhodovaní o udelení
týchto predchádzajúcich súhlasov a urèovaní podmienok, ktorým by takýto predchádzajúci súhlas mal podlieha. Táto iados sa predkladá Národnej banke Slovenska v prípade, ak ide o materskú banku v Európskej
únii alebo banku, ktorá je kontrolovaná materskou finanènou holdingovou spoloènosou v Európskej únii
alebo v ktorej má materská finanèná holdingová spoloènos v Európskej únii majetkovú úèas.
(12) Národná banka Slovenska rozhodne o iadosti
pod¾a odseku 11 samostatne, ak sa v lehote najneskôr
do iestich mesiacov neprijme spoloèné rozhodnutie
s príslunými orgánmi doh¾adu iných èlenských tátov
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s odôvodnením tohto rozhodnutia, ktoré spoloène
schva¾ujú v jednom dokumente, a nie je v tejto lehote vo
forme rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase doruèené iadate¾ovi. Táto lehota zaèína plynú dòom doruèenia úplnej iadosti Národnej banke Slovenska, ktorá
ju bezodkladne postúpi ostatným prísluným orgánom
doh¾adu iných èlenských tátov.
(13) Rozhodnutie Národnej banky Slovenska pod¾a
odseku 11 spolu s úplným odôvodnením a stanoviskami ostatných prísluných orgánov doh¾adu iných èlenských tátov vyjadrených v esmesaènej lehote sa doruèí iadate¾ovi a postúpi ostatným orgánom doh¾adu.
(14) Národná banka Slovenska postupuje primerane
pod¾a odsekov 11 a 13, ak banka so sídlom na území
Slovenskej republiky je zahrnutá do doh¾adu na konsolidovanom základe vykonávaného prísluným orgánom
doh¾adu v inom èlenskom táte.
§ 48
(1) Ak vznikne kritická situácia, ktorá môe ohrozi
stabilitu finanèného systému vrátane jeho celistvosti,
Národná banka Slovenska bezodkladne informuje ministerstvo; uvedená informácia je predmetom sluobného tajomstva.
(2) Ak Národná banka Slovenska potrebuje informácie, ktoré u boli poskytnuté príslunému orgánu doh¾adu iného èlenského tátu, obráti sa na tento orgán
doh¾adu vdy, keï je to moné, s cie¾om zabráni duplicite v poskytovaní informácií rôznym orgánom doh¾adu
zodpovedným za jeho vykonávanie.
(3) Ak je Národná banka Slovenska orgánom doh¾adu
zodpovedným za výkon doh¾adu na konsolidovanom
základe, je na úèel dosiahnutia vysokej úèinnosti
a efektívnosti pri jeho vykonávaní povinná uzavrie
s príslunými orgánmi doh¾adu èlenských tátov písomné dohody o vzájomnej koordinácii a spolupráci pri
vykonávaní doh¾adu na konsolidovanom základe.
(4) Dohodami pod¾a odseku 3 sa môu urèi ïalie
povinnosti Národnej banky Slovenska pri vykonávaní
doh¾adu na konsolidovanom základe, ako aj podrobnosti o spoloènom postupe orgánov doh¾adu pri vykonávaní doh¾adu na konsolidovanom základe a podrobnosti o rozhodovacom procese.
(5) Národná banka Slovenska je pri vykonávaní doh¾adu povinná spolupracova s príslunými orgánmi
doh¾adu iných èlenských tátov, prièom im poskytuje
na poiadanie významné informácie a z vlastnej iniciatívy nevyhnutné informácie na výkon ich doh¾adu na
konsolidovanom základe vykonávaného pod¾a predpisov, ktoré sú porovnate¾né s týmto zákonom.
(6) Ak je súèasou konsolidovaného celku pod¾a § 44
ods. 2 písm. a) alebo b) banka so sídlom v inom èlenskom táte, Národná banka Slovenska poskytne príslunému orgánu doh¾adu iného èlenského tátu, ktorý vykonáva doh¾ad nad touto bankou, najmä vetky
významné informácie. Rozsah poskytovaných významných informácií ustanoví Národná banka Slovenska v závislosti od významu týchto dcérskych spoloè-
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ností pre finanèné systémy dotknutých èlenských tátov.
(7) Nevyhnutná informácia pod¾a odseku 5 obsahuje
a) truktúru konsolidovaného celku na poadovanej
úrovni a zoznam významných bánk zahrnutých do
tohto celku, ako aj zoznam prísluných orgánov doh¾adu iných èlenských tátov, ktoré vykonávajú doh¾ad nad týmito bankami,
b) spôsob zisovania údajov od bánk pod¾a písmena a)
a spôsob ich overovania,
c) hodnotenie nepriaznivého vývoja ekonomickej situácie bánk pod¾a písmena a) alebo iných osôb zahrnutých do toho istého konsolidovaného celku, ktorých správanie by mohlo ma na ekonomickú
situáciu týchto bánk vplyv,
d) závané opatrenia na nápravu prijaté Národnou
bankou Slovenska pod¾a § 50 vrátane uloenia povinnosti o plnení poiadavky na vlastné zdroje vyej
ne vyplýva z § 30 ods. 4 a 5, uloenia pokút Národnou bankou Slovenska pod¾a § 50 a rozhodnutia
o obmedzení pouívania pokroèilého prístupu merania pod¾a § 33d.
(8) Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov, sa ustanoví:
a) rozsah a spôsob dodriavania povinností materskej
banky, ako aj metódy konsolidácie údajov na tieto
úèely,
b) rozsah a spôsob dodriavania povinností banky,
ktorá je súèasou konsolidovaného celku pod¾a § 44
ods. 2 písm. a) alebo b),
c) èo sa rozumie kritickou situáciou pod¾a § 47 ods. 9
a § 48 ods. 1, významnou bankou pod¾a § 48 ods. 7
a závaným opatrením pod¾a § 48 ods. 7.
§ 49
(1) Národná banka Slovenska je pred vydaním svojho
rozhodnutia povinná rokova s príslunými orgánmi
doh¾adu iných èlenských tátov vdy, ak sa rozhodnutie týka banky zahrnutej do konsolidovaného celku,
ktorého súèasou sú aj osoby, nad ktorými vykonáva
doh¾ad prísluný orgán doh¾adu iného èlenského tátu, a ak tento zákon neustanovuje inak. Táto povinnos
vies rokovania sa týka rozhodnutí vydávaných banke
zahrnutej v konsolidovanom celku, ktorými sa
a) povo¾uje zmena akcionárskej truktúry banky alebo
zmena riadiacej truktúry banky,
b) ude¾uje závané opatrenie na nápravu a pokuty pod¾a § 50.
(2) Rokovanie pod¾a odseku 1 Národná banka Slovenska vedie vdy s prísluným orgánom doh¾adu iného èlenského tátu, ak sa rozhodnutie pod¾a odseku 1
písm. b) týka osoby, ktorá je zahrnutá do doh¾adu na
konsolidovanom základe vykonávanom týmto prísluným orgánom doh¾adu iného èlenského tátu, okrem
prípadu, ak by takéto rozhodnutie bránilo efektívnemu
postupu pri vydávaní rozhodnutia, o èom bezodkladne
informuje prísluné orgány doh¾adu iných èlenských
tátov.
(3) Národná banka Slovenska na poiadanie prísluného orgánu doh¾adu iného èlenského tátu zodpoved-
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ného za výkon doh¾adu na konsolidovanom základe
preverí informácie potrebné na výkon doh¾adu na konsolidovanom základe o osobe, na ktorú sa uvedený doh¾ad vzahuje a ktorej sídlo je na území Slovenskej republiky, alebo preverí tieto informácie prostredníctvom
poverených osôb. Osoby poverené prísluným orgánom
doh¾adu iného èlenského tátu sú oprávnené zúèastni
sa preverovania vykonávaného Národnou bankou Slovenska alebo môu preveri tieto informácie so súhlasom Národnej banky Slovenska samostatne..
38. V § 49b písm. a) bode 1b sa slová ovládania pod¾a § 44 ods. 5 písm. l) tretieho bodu nahrádzajú slovami ovládania pod¾a § 49b písm. d) tretieho bodu.
39. § 49b sa dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) ovládaním vzah, ak
1. jedna osoba kontroluje inú osobu,
2. jedna osoba má majetkovú úèas v inej osobe alebo
3. osoby sú navzájom prepojené vzahom vyjadrujúcim vplyv na riadení porovnate¾ný s vplyvom zodpovedajúcim majetkovej úèasti alebo cez väèinu
tých istých osôb v tatutárnych orgánoch alebo
dozorných orgánoch dvoch alebo viacerých
osôb..
40. V § 49e ods. 13 sa slová rozumie taká výka
vlastných zdrojov, pri ktorej primeranos vlastných
zdrojov dosiahne hodnotu pod¾a § 30 ods. 1, prièom
hodnota rizikovo váených aktív sa nemení nahrádzajú slovami rozumejú poiadavky na vlastné zdroje
bánk.
41. V § 49e ods. 14 sa slová na výpoèet primeranosti
vlastných zdrojov nahrádzajú slovami na urèenie poiadaviek na vlastné zdroje.
42. V § 49f ods. 1 písm. c) sa slová § 44 ods. 5 písm. l)
tretieho bodu nahrádzajú slovami § 49b písm. d) tretieho bodu.
43. V § 50 sa odsek 1 dopåòa písmenami m) a o), ktoré znejú:
m) uloi banke udriava hodnotu vlastných zdrojov vo
výke presahujúcej hodnotu poiadaviek na vlastné
zdroje urèenej týmto zákonom pod¾a § 30 ods. 4 a 5,
n) uloi banke uplatòova osobitné postupy zoh¾adòovania znehodnotenia majetku a predpokladaných
strát z podsúvahových poloiek banky, ak bankou
vykonané ocenenie majetku alebo hodnota bankou
vypoèítaných predpokladaných strát z podsúvahových poloiek nezodpovedá objektívnej skutoènosti,
a to na úèely plnenia poiadaviek na vlastné zdroje,
o) uloi banke alebo poboèke zahraniènej banky zníi
významné riziká, ktoré podstupuje pri výkone svojich èinností..
44. V § 50 ods. 2 sa vypúajú slová alebo èlenov
subkonsolidovaného celku.
45. V § 50 ods. 3 písm. a) prvý bod znie:
1. plán plnenia poiadaviek na vlastné zdroje,.
46. V § 50 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
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b) predloenie záväzného plánu prijatia opatrení na dosiahnutie súladu s § 23 a 27,.
Doterajie písmená b) a f) sa oznaèujú ako písmená c) a g).
47. V § 50 sa odsek 3 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) prijatie opatrení na zabránenie presunu rizika pri
sekuritizácii..
48. V § 50 odsek 4 znie:
(4) Národná banka Slovenska je povinná vyzva banku, aby prijala opatrenia na jej ozdravenie, ak banka
neplní povinnosti pod¾a § 23 a 30 alebo ak zistí, e banka poskytla skrytú podporu na sekuritizáciu viac ako
jedenkrát..
49. V § 50 ods. 5 sa slová ktorej primeranos vlastných zdrojov klesne pod 8 % nahrádzajú slovami ktorá neplní povinnosti pod¾a § 23 alebo 30.
50. V § 50 ods. 11 sa za slovo pokuty vkladajú slová
uloi banke alebo poboèke zahraniènej banky predklada osobitné výkazy, hlásenia a správy a.
51. V § 51 ods. 1 sa vypúajú slová alebo subkonsolidovaného celku.
52. V § 53 ods. 3 sa slová primeranos vlastných
zdrojov banky klesne pod 4 % nahrádzajú slovami poiadavky na vlastné zdroje banka plní na menej ne
50 %.
53. V § 59 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Tým
nie je dotknuté závereèné vyrovnanie ziskov a strát
pod¾a zmluvy o závereènom vyrovnaní ziskov a strát, ak
táto zmluva spåòa poiadavky pod¾a osobitného predpisu;52a) toto závereèné vyrovnanie ziskov a strát sa v nútenej správe spravuje výluène právnym poriadkom
èlenského tátu, ktorým sa spravuje zmluva o závereènom vyrovnaní ziskov a strát..
Poznámka pod èiarou k odkazu 52a znie:

52a) § 180 zákona è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
§ 151me Obèianskeho zákonníka..

54. V § 63 ods. 1 písmeno b) znie:
b) poiadavky na vlastné zdroje banka plní na menej
ne 25 %,.
55. V § 63 ods. 1 písm. c) sa slová poèas iestich nahrádzajú slovami poèas 12.
56. V § 75 ods. 3 sa za slová § 84 ods. 1 vkladajú slová a § 85a ods. 1.
57. Za § 85 sa vkladajú § 85a a 85b, ktoré znejú:
§ 85a
(1) Dlníkovi zo zmluvy o hypotekárnom úvere (§ 75
ods. 4) poskytnutom na úèely pod¾a § 68 písm. a) a c),
ktorým je fyzická osoba, ktorá ku dòu podania iadosti
o hypotekárny úver dovàila 18 rokov a neprekroèila
35 rokov veku (ïalej len mladý poberate¾ hypotekárneho úveru), patrí za podmienok ustanovených týmto zákonom príspevok pre mladých z prostriedkov tátneho
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rozpoètu (ïalej len tátny príspevok pre mladých). Ak
sú mladými poberate¾mi hypotekárneho úveru manelia, musí poiadavku na vek pod¾a prvej vety spåòa
kadá z týchto osôb.
(2) tátnym príspevkom pre mladých sa rozumie percento, o ktoré tát zniuje výku úrokovej sadzby urèenú v zmluve o hypotekárnom úvere. tátny príspevok
pre mladých sa urèuje kadoroène zákonom o tátnom
rozpoète na prísluný rozpoètový rok a v tom roku platí
pre vetky zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorené za
podmienok pod¾a odsekov 1 a 3.
(3) Mladému poberate¾ovi hypotekárneho úveru sa
tátny príspevok pre mladých poskytne, ak
a) má mladý poberate¾ hypotekárneho úveru ku dòu
podania iadosti o hypotekárny úver priemerný mesaèný príjem vypoèítaný z príjmu za kalendárny rok
predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola
podaná iados o hypotekárny úver, najviac vo výke
1,3 násobku priemernej mesaènej nominálnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej
republiky zistenej tatistickým úradom Slovenskej
republiky za kalendárny tvrrok predchádzajúci
kalendárnemu tvrroku, ktorý predchádza kalendárnemu tvrroku, v ktorom bola podaná iados
o hypotekárny úver; ak sú mladými poberate¾mi hypotekárneho úveru manelia, priemerný mesaèný
príjem kadého z nich nesmie presiahnu 1,3 násobku priemernej mesaènej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej tatistickým úradom Slovenskej
republiky za kalendárny tvrrok predchádzajúci
kalendárnemu tvrroku, ktorý predchádza kalendárnemu tvrroku, v ktorom bola podaná iados
o hypotekárny úver,
b) sa hypotekárna banka zaviae, e mladému poberate¾ovi hypotekárneho úveru na dobu piatich rokov
od poskytnutia a zaèatia úroèenia hypotekárneho
úveru
1. zníi úrokovú sadzbu urèenú v zmluve o hypotekárnom úvere v rovnakej výke, ako sa urèí tátny
príspevok pre mladých pod¾a odseku 2, najviac
vak o 1 %,
2. umoní odloi splátky istiny hypotekárneho úveru,
3. umoní mimoriadnu splátku hypotekárneho úveru bez poplatku,
c) iados o hypotekárny úver bola podaná od 1. januára 2007.
(4) Na úèely výpoètu tátneho príspevku pre mladých
na hypotekárny úver poskytnutý v cudzej mene sa výka hypotekárneho úveru prepoèíta kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska,31) platným ku dòu
uzatvorenia zmluvy o hypotekárnom úvere.
(5) tátny príspevok pre mladých sa poskytne na hypotekárny úver najviac zo sumy hypotekárneho úveru
1 500 000 Sk na jednu nehnute¾nos urèenú na bývanie, a to aj v prípade manelov alebo nadobúdania takejto nehnute¾nosti do podielového spoluvlastníctva.
(6) Splátky hypotekárneho úveru vrátane úrokov, na
ktorý sa poskytuje tátny príspevok pre mladých, sa
dohodnú spravidla v pravidelných mesaèných splát-
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kach. Ak splátky hypotekárneho úveru budú dohodnuté inak, suma prostriedkov poskytnutých ako tátny
príspevok pre mladých na takýto hypotekárny úver nemôe prekroèi sumu, ktorá by bola poskytnutá ako
tátny príspevok pre mladých na takýto hypotekárny
úver v prípade pravidelných mesaèných splátok. Ustanoveniami prvej a druhej vety nie je dotknuté ustanovenie odseku 3 písm. b) druhého a tretieho bodu.
§ 85b
(1) Nárok na tátny príspevok pre mladých voèi tátnemu rozpoètu si uplatòuje mladý poberate¾ hypotekárneho úveru prostredníctvom hypotekárnej banky
na základe iadosti, ktorú jej predloí.
(2) tátny príspevok pre mladých sa poskytuje mladému poberate¾ovi hypotekárneho úveru kadoroène
po dobu piatich rokov od zaèatia úroèenia hypotekárneho úveru, a to iba na jednu zmluvu o hypotekárnom
úvere. Za tú istú zmluvu o hypotekárnom úvere sa povauje aj zmena tejto zmluvy, ktorou sa hypotekárny
úver zvýi najviac na sumu uvedenú v § 85a ods. 5.
(3) Ak mladý poberate¾ hypotekárneho úveru uzatvorí viac zmlúv o hypotekárnom úvere, tátny príspevok
pre mladých sa poskytuje na tú zmluvu o hypotekárnom úvere, o ktorej to písomne vyhlási; ak takéto vyhlásenie obsahujú súèasne viaceré zmluvy o hypotekárnom úvere v jednom kalendárnom roku, mladému
poberate¾ovi hypotekárneho úveru zaniká nárok na
tátny príspevok pre mladých zo vetkých zmlúv o hypotekárnom úvere na obdobie nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov, prièom táto lehota zaèína plynú prvým dòom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
prijatí písomnej informácie z ministerstva alebo ním
urèenej právnickej osoby o existencii viacerých zmlúv
o hypotekárnom úvere s uplatòovaným nárokom na
tátny príspevok pre mladých. Pri maneloch alebo podielových spoluvlastníkoch zaniká v tomto prípade nárok na tátny príspevok pre mladých obom manelom
alebo vetkým podielovým spoluvlastníkom.
(4) Mladému poberate¾ovi hypotekárneho úveru nepatrí tátny príspevok pre mladých poèas obdobia, keï
hypotekárna banka z dôvodu omekania mladého poberate¾a hypotekárneho úveru preradí poh¾adávku
vzniknutú z hypotekárneho úveru medzi také zatriedené poh¾adávky, pri ktorých sa odôvodnene predpokladá, e nebudú uspokojené v plnej výke ich menovitej
hodnoty.
(5) Nárok na tátny príspevok pre mladých zaniká, ak
a) mladý poberate¾ hypotekárneho úveru
1. nedodrí úèel, na ktorý bol hypotekárny úver poskytnutý,
2. prevedie záväzok z hypotekárneho úveru na inú
osobu s výnimkou jemu blízkej osoby, prièom
blízka osoba musí ku dòu prevodu záväzku spåòa podmienky pod¾a § 85a ods. 1 a 3 písm. a),
3. splatí hypotekárny úver pred uplynutím tyroch
rokov od poskytnutia hypotekárneho úveru,
4. predloil pri uzatváraní zmluvy o hypotekárnom
úvere so tátnym príspevkom pre mladých ne-
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pravdivé údaje o výke priemerného mesaèného
príjmu alebo
b) fyzická osoba, ktorej bol poskytnutý tátny príspevok pre mladých, predloila pri uzatváraní zmluvy
o hypotekárnom úvere so tátnym príspevkom pre
mladých nepravdivé údaje o veku.
(6) Ak mladému poberate¾ovi hypotekárneho úveru
zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo manelov alebo
podielové spoluvlastníctvo alebo ak mladý poberate¾
hypotekárneho úveru zomrie, nárok na tátny príspevok pre mladých prechádza na tú osobu, na ktorú prechádzajú nesplatené záväzky z hypotekárneho úveru.
(7) Ak mladému poberate¾ovi hypotekárneho úveru
zanikne nárok na tátny príspevok pre mladých pod¾a
odseku 5 písm. a) tretieho alebo tvrtého bodu, je povinný bezodkladne prostredníctvom hypotekárnej banky vráti tátny príspevok pre mladých, ktorý mu bol
poskytnutý. Ak fyzickej osobe, ktorej bol poskytnutý
tátny príspevok pre mladých, zanikne nárok na tento
príspevok pod¾a odseku 5 písm. b), je povinná bezodkladne prostredníctvom hypotekárnej banky vráti
poskytnutý tátny príspevok pre mladých.
(8) Hypotekárna banka nezodpovedá za pravdivos
údajov o výke priemerného mesaèného príjmu pod¾a
§ 85a ods. 3 písm. a).
(9) Mladému poberate¾ovi hypotekárneho úveru po
uplynutí piatich rokov od zaèatia úroèenia hypotekárneho úveru zaniká nárok na tátny príspevok pre mladých a súèasne mu vzniká nárok na tátny príspevok.
(10) Ustanovenia § 86 a 88 sa na zmluvy o hypotekárnom úvere so tátnym príspevkom pre mladých
vzahujú rovnako..
58. V § 89 odsek 4 znie:
(4) Ak klient nakladá so sumou nepresahujúcou
2 500 EUR a ak osobitný zákon74) neustanovuje inak,
banky a poboèky zahranièných bánk nie sú povinné
poadova preukázanie totonosti klienta
a) pri obchodoch vykonávaných prostredníctvom zmenárenských automatov,
b) pri poskytovaní finanèných sluieb na dia¾ku,74a)
c) pri nakladaní s vkladom okrem zriadenia vkladu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 74a znie:

74a) Zákon è. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri finanèných slubách na dia¾ku a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

59. V § 91 ods. 4 písm. g) sa slová trestných èinov,
daòových únikov nahrádzajú slovami trestných èinov, zisovanie ich páchate¾ov a pátrania po nich,84) a to
najmä v prípade daòových únikov.
Poznámka pod èiarou k odkazu 84 znie:

84) § 2 ods.1 písm. b),c) a l) a § 29a zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení
neskorích predpisov..

60. V § 92 ods. 1 sa slová ktorá preukáe nahrádzajú slovami ktorá odovzdá banke alebo poboèke zahraniènej banky písomné vyhlásenie.
61. V § 92 ods. 4 sa za slová na ktoré vkladá slovo
im.
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62. V § 92 odsek 8 znie:
(8) Informácie chránené bankovým tajomstvom sa
môu poskytnú iba s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska v súvislosti s predajom banky,
poboèky zahraniènej banky alebo ich èasti pod¾a osobitného predpisu28) alebo v súvislosti s predajom podielu na základnom imaní banky najmenej 33 % alebo
v súvislosti so zlúèením alebo splynutím banky vrátane
zlúèenia inej právnickej osoby s bankou. Tieto informácie môe banka alebo poboèka zahraniènej banky poskytnú iba osobe, s ktorou sa rokuje o uzavretí takej
zmluvy, alebo osobe, s ktorou sa má banka zlúèi alebo
splynú, a osobe, ktorá vypracúva podklady potrebné
na rozhodnutie o uzavretí zmluvy súvisiacej s predajom, zlúèením alebo splynutím banky. Osoby, ktoré sa
oboznámili s informáciami chránenými bankovým tajomstvom, sú povinné zachováva o nich mlèanlivos,
a to aj po skonèení rokovaní, po vypracovaní podkladov
alebo po nadobudnutí právnych úèinkov zlúèenia alebo
splynutia banky. Banka alebo poboèka zahraniènej
banky je povinná uzatvori s takými osobami písomnú
zmluvu, v ktorej upraví záväzok zachováva mlèanlivos, ochraòova informácie chránené bankovým tajomstvom, ako aj zodpovednos za ich zneuitie. Bez
uzavretia takej zmluvy nemôe Národná banka Slovenska udeli predchádzajúci súhlas..
63. V § 92 ods. 10 sa vypúajú slová alebo subkonsolidovaného celku.
64. V § 93a odsek 7 znie:
(7) Priestory banky, poboèky zahraniènej banky
a Národnej banky Slovenska a bankomaty a zmenárenské automaty nenachádzajúce sa v priestoroch banky
alebo poboèky zahraniènej banky mono monitorova
pomocou videozáznamu alebo audiozáznamu aj bez
oznaèenia monitorovacieho priestoru,88ia) prièom vyhotovený záznam mono vyui na úèely odha¾ovania
trestných èinov, na zisovanie ich páchate¾ov a pátranie po nich, a to najmä na úèely ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej èinnosti, odha¾ovania nezákonných finanèných operácií, súdneho konania, trestného
konania, konania o priestupkoch a doh¾adu nad plnením zákonom ustanovených povinností bánk a poboèiek zahranièných bánk.88ia) Tento videozáznam alebo
audiozáznam poskytne, ak ho zaznamenáva, banka,
poboèka zahraniènej banky alebo Národná banka Slovenska bezodkladne orgánom uvedeným v § 91 ods. 4
písm. b), g) a o) na ich poiadanie. Ak vyhotovený záznam nie je vyuitý na tieto úèely, ten, kto záznam vyhotovil, ho zlikviduje bezodkladne po uplynutí dvanástich mesiacov po dni vyhotovenia tohto záznamu.88ia).
Poznámka pod èiarou k odkazu 88ia znie:

88ia) § 10 ods. 7 a § 13 ods. 7 zákona è. 428/2002 Z. z..

65. § 93a sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Banka je oprávnená spracúva osobné údaje
klientov a iných dotknutých osôb na úèely posúdenia
rizík spojených so zamý¾aným obchodom medzi klientom a bankou v rozsahu pod¾a odseku 1 písm. a). Súèasou predchádzajúcich súhlasov Národnej banky
Slovenska pod¾a § 33 je rozhodnutie Národnej banky
Slovenska o tom, èi spracúvané osobné údaje, ktoré
banka vymedzila vo svojej iadosti o udelenie predchá-
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dzajúceho súhlasu, svojím rozsahom, obsahom a spôsobom spracúvania alebo vyuívania zodpovedajú úèelu ich spracúvania, èi sú s daným úèelom spracúvania
zluèite¾né, èi sú na dosiahnutie úèelu nevyhnutné, alebo èasovo a vecne neaktuálne vo vzahu k tomuto úèelu..
66. Za § 122e sa vkladá § 122f, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 122f
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2007
(1) Banky, ktoré poèítajú hodnotu rizikovo váených
expozícií pouitím prístupu interných ratingov, musia
ma poèas roku 2007, 2008 a 2009 vlastné zdroje rovné
alebo vyie ako hodnoty uvedené v odseku 2. Banky,
ktoré pouívajú pokroèilý prístup merania pre výpoèet
poiadaviek na vlastné zdroje na operaèné riziko, musia ma vlastné zdroje rovné alebo vyie ako hodnoty
uvedené v odseku 2 poèas druhého a tretieho kalendárneho roka od 1. januára 2007.
(2) Hodnota vlastných zdrojov pod¾a odseku 1 poèas
roku 2007 je 95 %, poèas roku 2008 90 % a poèas roku
2009 80 % z celkovej minimálnej poiadavky na vlastné
zdroje pod¾a predpisov úèinných k 31. decembru 2006.
(3) Do 31. decembra 2007 môu banky namiesto
tandardizovaného prístupu pre kreditné riziko pouíva výpoèet rizikovo upravených aktív a podsúvahových poloiek pod¾a predpisov úèinných k 31. decembru 2006.
(4) Ak banka postupuje pod¾a odseku 3,
a) kreditné deriváty sa zahàòajú do zoznamu plne rizikových poloiek, a tým sa im priradí 100 % kreditná
váha pod¾a predpisov úèinných k 31. decembru
2006,
b) hodnoty kreditných ekvivalentov pre derivátové nástroje sa vypoèítavajú pod¾a predpisov úèinných
k 31. decembru 2006 bez oh¾adu na to, èi sa súvahové alebo podsúvahové poloky z nich vyplývajúce
a hodnoty kreditných ekvivalentov povaujú za hodnoty rizikovo váených expozícií.
(5) Ak banka postupuje pod¾a odseku 3, vo vzahu
k expozíciám, pre ktoré sa pouíva tandardizovaný
prístup,
a) ustanovenia o zmieròovaní kreditného rizika pod¾a
tohto zákona sa neuplatòujú, ale pouívajú sa postupy pod¾a predpisov úèinných k 31. decembru
2006,
b) ustanovenia o sekuritizácii pod¾a tohto zákona nebudú uplatòované Národnou bankou Slovenska.
(6) Ak banka postupuje pod¾a odseku 3, poiadavka
na vlastné zdroje na operaèné riziko pod¾a § 30 ods. 5
písm. d) sa zniuje o percentuálnu hodnotu, ktorá
predstavuje pomer hodnoty expozícií banky, pre ktoré
sú hodnoty rizikovo váených expozícií poèítané v súlade s monosou pod¾a odseku 3, k celkovej hodnote jej
expozícií.
(7) Ak banka postupuje pod¾a odseku 3, vzahujú sa

Èiastka 249

na jej majetkovú angaovanos predpisy úèinné
k 31. decembru 2006.
(8) Ak banka postupuje pod¾a odseku 3, vetky odkazy týkajúce sa tandardizovaného prístupu pre kreditné riziko sa povaujú za odkazy na ustanovenia o výpoète rizikovo váených aktív pod¾a predpisov
úèinných k 31. decembru 2006.
(9) Ak banka postupuje pod¾a odseku 3, pred 1. januárom 2008 sa neuplatòujú ustanovenia týkajúce sa
systému hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu a § 33f a na povinnos banky uverejòova informácie
sa vzahujú predpisy úèinné k 31. decembru 2006.
(10) Ak banka postupuje pod¾a odseku 3, pred 1. januárom 2008 sa § 6 ods. 2 uplatòuje v rozsahu ustanovenom predpismi úèinnými k 31. decembru 2006.
(11) Ak banka postupuje pod¾a odseku 3, vzahujú sa
na výpoèet jej rizík vyplývajúcich z obchodnej knihy,
devízové riziko a komoditné riziko predpisy úèinné
k 31. decembru 2006.
(12) Národná banka Slovenska môe
a) do 31. decembra 2012 povoli banke pri výpoète rizikovo váených expozícií pouitie 50 % rizikovej váhy
pre expozície z obchodov, ktorých predmetom je prenájom majetku vzahujúci sa na kancelárske alebo
iné obchodné priestory za podmienok ustanovených
osobitným predpisom,
b) do 31. decembra 2010 na úèel vymedzenia zabezpeèenia úveru po termíne splatnosti uzna iné zabezpeèenie, ne je prípustné zabezpeèenie na zmieròovanie kreditného rizika,
c) do 31. decembra 2011 pre vymedzené expozície na
úèel moného zníenia rizikovej váhy na 50 % pri
tandardizovanom prístupe pre kreditné riziko urèi
poèet dní po termíne splatnosti a do 180, ak je to
vhodné vzh¾adom na miestne podmienky,
d) ak neuplatní monos pod¾a písmena c), urèi vyí
poèet dní pre expozície voèi zmluvným stranám na
území iného èlenského tátu, ktorého prísluné orgány doh¾adu uplatnili túto monos; poèet dní je od
90 a do poètu dní urèených príslunými orgánmi
doh¾adu pre expozície voèi takýmto zmluvným stranám na svojom území,
e) pre banky iadajúce o pouívanie prístupu interných ratingov do 31. decembra 2009 schváli skrátenie trojroèného obdobia predpísaného na pouívanie
vhodných ratingových systémov, a to a na obdobie
jedného roka do 31. decembra 2009,
f) pre banky iadajúce o pouívanie vlastných odhadov
straty v prípade zlyhania alebo vlastných odhadov
konverzných faktorov schváli skrátenie ustanoveného trojroèného obdobia na obdobie dvoch rokov do
31. decembra 2008,
g) do 31. decembra 2012 umoni bankám naïalej
uplatòova na úèasti pod¾a osobitného predpisu získané pred úèinnosou tohto zákona zaobchádzanie
tak, ako ustanovuje osobitný predpis,
h) do 31. decembra 2017 oslobodi od uplatòovania
prístupu interných ratingov niektoré kapitálové poh¾adávky drané bankou alebo dcérskou spoloènosou banky k 31. decembru 2007 za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.
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(13) Do 31. decembra 2010 expozíciami váená priemerná strata v prípade zlyhania pre vetky retailové expozície, ktoré sú zabezpeèené nehnute¾nosami urèenými na bývanie a nevyuívajú tátne záruky, nesmie
by niia ako 10 %.
(14) Banky, ktorým nebolo povolené pouíva vlastné
odhady straty v prípade zlyhania alebo vlastné odhady
konverzných faktorov, môu ma pri implementácii prístupu interných ratingov, ale najneskôr do 31. decembra 2007 vzh¾adom na obdobie pozorovania relevantné
údaje z dvoch rokov. A do 31. decembra 2010 sa obdobie pozorovania predluje kadoroène o jeden rok.
(15) Národná banka Slovenska môe na úèel výpoètu
minimálnej poiadavky na vlastné zdroje na operaèné
riziko pouitím tandardizovaného prístupu pre operaèné riziko uzna pre obchodnú líniu obchodovanie
na finanèných trhoch percentuálnu hodnotu 15 %, ak
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prísluný ukazovate¾ pre túto obchodnú líniu predstavuje najmenej 50 % z celkových ukazovate¾ov pre vetky obchodné línie pod¾a osobitného predpisu, a to s pouitím najviac do 31. decembra 2012.
(16) Banka môe zaèa pouíva rozírený prístup interných ratingov pre kreditné riziko pod¾a § 33 ods. 6
na úèely výpoètu hodnoty zodpovedajúcej poiadavke
na vlastné zdroje od l. januára 2008.
(17) Banka môe zaèa pouíva pokroèilý prístup
pod¾a § 33d ods. 4 na úèely výpoètu hodnoty zodpovedajúcej poiadavke na vlastné zdroje od 1. januára 2008..
67. Slovo komisia vo vetkých tvaroch sa v celom
texte zákona nahrádza slovom Komisia v príslunom
tvare.
68. Príloha znie:

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/46/ES z 18. septembra 2000 o zaèatí a vykonávaní èinností a doh¾ade nad obozretným podnikaním intitúcií elektronického peòaníctva (Ú. v. ES L 275, 27. 10. 2000, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 03).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES zo 4. apríla 2001 o reorganizácii a likvidácii úverových intitúcií (Ú. v. ES L 125, 5. 5. 2001, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 04).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom doh¾ade nad úverovými intitúciami, poisovòami a investiènými spoloènosami vo finanènom konglomeráte, ktorou sa menia a dopåòajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS, 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Ú. v. EÚ L 35, 11. 2. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, 6/zv. 04).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finanènými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES
a o zruení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30. 4. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 07).
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005, ktorou sa menia a dopåòajú smernice
Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu
a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES s cie¾om vytvori novú organizaènú truktúru výborov pre finanèné sluby (Ú. v. EÚ L 79, 24. 3. 2005).
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/31/ES z 5. apríla 2006, ktorou sa mení a dopåòa smernica
2004/39/ES o trhoch s finanènými nástrojmi s oh¾adom na urèité termíny (Ú. v. EÚ L 114, 27. 4. 2006).
7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o zaèatí a vykonávaní èinností úverových
intitúcií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 177, 30. 6. 2006).
8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investièných
spoloèností a úverových intitúcií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 177, 30. 6. 2006)..
Èl. II

banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov.

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. a zákona
è. 213/2006 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

2. V § 8 písm. h) tretí bod znie:
3. monos vykonáva vplyv na riadení právnickej osoby
3a. porovnate¾ný s vplyvom zodpovedajúcim podielu
pod¾a prvého bodu, a to buï na základe stanov
právnickej osoby, alebo zmluvy uzavretej medzi
právnickou osobou a jej spoloèníkom alebo èlenom,
3b. na základe vzahu spoloèníka alebo èlena právnickej osoby k väèine èlenov tatutárneho orgánu, k väèine èlenov dozornej rady alebo k väèine osôb tvoriacich iný riadiaci, dozorný alebo

1. Slová veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá Národná banka Slovenska sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami opatrenie, ktoré vydá Národná
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kontrolný orgán právnickej osoby, ktorý vznikol
na základe ich ustanovenia prísluným spoloèníkom alebo èlenom právnickej osoby, prièom
takýto vzniknutý vzah kontroly trvá do zostavenia najbliej konsolidovanej úètovnej závierky
po zániku práva pod¾a druhého bodu príslunému spoloèníkovi alebo èlenovi právnickej osoby,
3c. porovnate¾ný s vplyvom zodpovedajúcim podielu
pod¾a prvého bodu, a to na základe dohody medzi spoloèníkmi právnickej osoby alebo.
3. V § 18 ods. 2 sa za slová pod¾a § 105 vkladajú slová alebo drite¾ského úètu pod¾a § 105a.
4. V § 22 ods. 2 prvej vete sa za slovo prevodcu vkladajú slová alebo drite¾ského úètu pod¾a § 105a a na
konci sa pripájajú tieto slová: alebo drite¾ského úètu
pod¾a § 105a.
5. V § 23 ods. 1 prvá veta znie: Ak tento zákon neustanovuje inak, dávajú príkaz na registráciu prevodu
prevodca aj nadobúdate¾ èlenom, u ktorých má prevodca alebo nadobúdate¾ zriadené úèty majite¾a, alebo
centrálnemu depozitárovi, u ktorého má prevodca alebo nadobúdate¾ zriadené úèty majite¾a, alebo èlenovi,
ktorému vedie centrálny depozitár drite¾ský úèet pod¾a § 105a, prièom údaje o prevodcovi alebo nadobúdate¾ovi vedie èlen vo svojej evidencii vedenej pod¾a právneho poriadku, na základe ktorého bola zriadená
zahranièná právnická osoba, pre ktorú bol zriadený drite¾ský úèet, a to v dohodnutej lehote, a ak nebola lehota dohodnutá, v lehote siedmich dní od uzavretia
zmluvy..
6. V § 50 odsek 1 znie:
(1) Príkaz na registráciu zmluvného záloného práva
k cennému papieru môe da záloný verite¾, záloca
alebo Národná banka Slovenska, ak ide o registráciu
záloného práva pod¾a § 45 ods. 6. K príkazu na registráciu zmluvného záloného práva je povinný záloný
verite¾ alebo záloca priloi písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o zaloení cenného papiera. To neplatí, ak
príkaz na registráciu zmluvného záloného práva
k cennému papieru dáva Národná banka Slovenska.
Písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o zaloení cenného papiera obsahuje najmä údaje pod¾a § 47 ods. 1
písm. a) a g) a podpisy zálocu a záloného verite¾a.
Príkaz na registráciu zmluvného záloného práva
k cennému papieru obsahuje údaje pod¾a § 47 ods. 1
písm. a) a g)..
7. V § 50 odseky 4 a 5 znejú:
(4) Ak nastanú zmeny údajov týkajúce sa zmluvného
záloného práva, je osoba, ktorej sa zmena údajov týka,
povinná poda príkaz na zmenu registrácie v registri
záloných práv bez zbytoèného odkladu odo dòa, keï
nastala skutoènos, z ktorej vyplýva zmena údajov o zálonom práve. Ak nemono urèi osobu, ktorej sa zmena údajov týka, má túto povinnos záloca. Ak sú návrh
na registráciu zmeny údajov povinné poda viaceré osoby, povauje sa táto povinnos za splnenú, ak ju splní
jedna z nich. Ak sa zmena zmluvného záloného práva
k cennému papieru týka údajov uvedených v písom-

Èiastka 249

nom potvrdení pod¾a odseku 1, musí záloca alebo záloný verite¾ doloi k príkazu písomné potvrdenie
o zmene obsahu zmluvy o zaloení cenného papiera,
prípadne doklad preukazujúci iný dôvod zmeny zmluvného záloného práva k cennému papieru. Písomné potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o zaloení cenného
papiera obsahuje najmä údaje pod¾a § 47 ods. 1 a podpisy zálocu a záloného verite¾a. Pri registrácii zmeny
zmluvného záloného práva k cennému papieru sa postupuje pod¾a odsekov 2 a 3. Príkaz na registráciu zmeny zmluvného záloného práva k cennému papieru obsahuje údaje pod¾a § 47 ods. 1.
(5) Záloný verite¾ je povinný poda príkaz na registráciu zániku zmluvného záloného práva bez zbytoèného odkladu po vzniku dôvodu zániku zmluvného záloného práva. Príkaz na registráciu zániku zmluvného
záloného práva je oprávnený poda aj záloca, ktorý je
povinný príkaz doloi písomným potvrdením o splnení
záväzku alebo inou listinou preukazujúcou dôvod zániku zmluvného záloného práva vystavenou záloným
verite¾om. Pri registrácii zániku zmluvného záloného
práva k cennému papieru sa postupuje pod¾a odsekov
2 a 3. Príkaz na registráciu zániku zmluvného záloného práva k cennému papieru obsahuje údaje pod¾a § 47
ods. 1..
8. V § 51 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:
Záloca a nadobúdate¾ zálohu sú povinní zaregistrova zmenu v osobe zálocu do registra záloných práv.
Za kodu spôsobenú poruením tejto povinnosti zodpovedajú spoloène a nerozdielne. Povinnos v tomto odseku neplatí, ak nadobúdate¾ zaloené cenné papiere nadobudol pod¾a odseku 5..
9. § 54 sa dopåòa odsekom 15, ktorý znie:
(15) Poiadavku na základné imanie pod¾a odseku 13 mono nahradi poistením pre prípad zodpovednosti za kodu spôsobenú pri vykonávaní èinnosti pod¾a prvej vety, a to minimálne s limitom poistného
plnenia 1 000 000 EUR na kadú poistnú udalos
a v súhrne 1 500 000 EUR roène pre vetky poistné
udalosti alebo kombináciou poèiatoèného kapitálu
a poistenia v pomere schválenom Národnou bankou
Slovenska na iados obchodníka s cennými papiermi.
Ak obchodník s cennými papiermi vykonáva aj sprostredkovanie v poisovníctve v súlade s osobitným
zákonom50a) a uplatòuje poiadavky na poistenie pod¾a
osobitného zákona,50b) vzahujú sa na tohto obchodníka s cennými papiermi len dodatoèné poiadavky na
základné imanie 25 000 EUR alebo na poistenie vo výke 500 000 EUR na kadú poistnú udalos a v súhrne
750 000 EUR roène pre vetky poistné udalosti alebo
ich kombinácia v pomere schválenom Národnou bankou Slovenska na základe iadosti obchodníka s cennými papiermi..
Poznámky pod èiarou k odkazom 50a a 50b znejú:

50a) Zákon è. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia
a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
50b
) § 10 ods. 5 zákona è. 340/2005 Z. z..

10. § 74 znie:
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§ 74

v obchodnej èinnosti obchodníka s cennými papiermi
za posledný rok.

(1) Obchodník s cennými papiermi je povinný vypoèítava a sústavne sledova hodnotu svojich vlastných
zdrojov.

(7) Ak nie je ustanovené inak, aktíva a poh¾adávky
alebo záväzky, ktoré sa neevidujú v súvahe obchodníka
s cennými papiermi, sa na úèely výpoètu vlastných
zdrojov oceòujú v súlade s osobitným predpisom.58i)

(2) Materský obchodník s cennými papiermi pod¾a
§ 138 ods. 2 písm. a) je povinný vypoèítava a sústavne
sledova hodnotu vlastných zdrojov aj za konsolidovaný celok.
(3) Vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi
tvoria
a) základné vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi a dodatkové vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi, ktorých súèet sa zniuje o hodnotu
odpoèítate¾ných poloiek,
b) doplnkové vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi.
(4) Obchodník s cennými papiermi je povinný udriava svoje vlastné zdroje minimálne na úrovni svojho základného imania pod¾a § 54. Tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 5. V prípade zlúèenia dvoch alebo
viacerých obchodníkov s cennými papiermi vlastné
zdroje obchodníka s cennými papiermi, ktorý vznikol
zlúèením, nemusia dosahova úroveò základného imania pod¾a § 54 poèas lehoty urèenej v rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 70 ods. 1
písm. e); poèas tejto lehoty vlastné zdroje obchodníka
s cennými papiermi, ktorý vznikol zlúèením, nesmú
klesnú pod súèet vlastných zdrojov zluèovaných obchodníkov s cennými papiermi v èase zlúèenia.
(5) Obchodník s cennými papiermi je povinný nepretrite udriava svoje vlastné zdroje minimálne vo výke súètu
a) hodnoty zodpovedajúcej poiadavke na vlastné zdroje na pokrytie kreditného rizika a rizika poklesu hodnoty postúpenej poh¾adávky vyplývajúcich z èinností obchodníka s cennými papiermi zaznamenaných
v neobchodnej knihe,
b) hodnoty zodpovedajúcej poiadavke na vlastné zdroje na pokrytie rizík vyplývajúcich z pozícií zaznamenaných v obchodnej knihe,
c) hodnoty zodpovedajúcej poiadavke na vlastné zdroje na pokrytie devízového rizika a komoditného rizika vyplývajúcich z èinností obchodníka s cennými
papiermi zaznamenaných v neobchodnej knihe aj
v obchodnej knihe,
d) hodnoty zodpovedajúcej poiadavke na vlastné zdroje na pokrytie operaèného rizika vyplývajúceho zo
vetkých obchodných èinností obchodníka s cennými papiermi.
(6) Vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi
nesmú klesnú pod jednu tvrtinu jeho priemerných
veobecných prevádzkových nákladov za predchádzajúci kalendárny rok; ak obchodník s cennými papiermi
vznikol pred menej ako jedným rokom, jeho vlastné
zdroje nesmú klesnú pod jednu tvrtinu hodnoty veobecných prevádzkových nákladov uvedených v jeho
obchodnom pláne. Národná banka Slovenska môe
upravi túto poiadavku v prípade významnej zmeny

(8) Obchodník s cennými papiermi vykonáva výpoèty potrebné na overenie dodriavania poiadaviek na
vlastné zdroje ustanovených v odsekoch 4 a 6 k poslednému dòu kalendárneho mesiaca, za ktorý je povinný poda hlásenie Národnej banke Slovenska, a výsledky týchto výpoètov vrátane ïalích potrebných
údajov hlási Národnej banke Slovenska pod¾a § 77
ods. 7.
(9) Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia
a) poloky vytvárajúce a poloky zniujúce hodnotu základných vlastných zdrojov obchodníka s cennými
papiermi,
b) èo tvorí hodnotu dodatkových vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi a spôsob ich výpoètu,
c) èo tvorí odpoèítate¾né poloky, o ktorých hodnotu sa
zniuje súèet základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi, a spôsob ich výpoètu,
d) èo tvorí hodnotu doplnkových vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi a spôsob ich výpoètu,
e) èo sa zahrnie do výpoètu vlastných zdrojov pod¾a odseku 2,
f) spôsob výpoètu vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi a spôsob výpoètu vlastných zdrojov
za konsolidovaný celok,
g) náleitosti iadosti o predchádzajúci súhlas pod¾a
odsekov 9, 15 a 16 a doklady prikladané k iadosti.
(10) Obchodník s cennými papiermi pri výpoète poiadaviek na vlastné zdroje postupuje rovnako ako
banka pod¾a osobitného predpisu,58j) ak tento zákon
neustanovuje inak.
(11) Ustanovenia odsekov 1 a 10 sa nevzahujú na
obchodníka s cennými papiermi, ktorý je oprávnený
poskytova iba hlavnú investiènú slubu pod¾a § 6
ods. 2 písm. a) a nie je pri jej poskytovaní oprávnený
naklada s peòanými prostriedkami alebo investiènými nástrojmi klienta.
(12) Obchodník s cennými papiermi, ktorý nemá
v povolení na poskytovanie investièných sluieb uvedené investièné sluby pod¾a § 6 ods. 2 písm. c) a f), môe
na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky
Slovenska nahradi poiadavku na vlastné zdroje pod¾a
odseku 5 vyou z týchto hodnôt:
a) súèet poiadaviek na vlastné zdroje pod¾a odseku 5
písm. a) a c),
b) poiadavka na vlastné zdroje pod¾a odseku 6.
(13) Na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej
banky Slovenska môe obchodník s cennými papiermi
pod¾a § 54 ods. 11 nahradi poiadavku na vlastné
zdroje pod¾a odseku 5 súètom poiadaviek na vlastné
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zdroje pod¾a odseku 5 písm. a) a c) a pod¾a odseku 6,
ak tento obchodník s cennými papiermi
a) obchoduje na vlastný úèet len s cie¾om splnenia alebo vykonania príkazu klienta alebo získania vstupu
do systému zúètovania a vysporiadania alebo na
uznanú burzu cenných papierov, keï pôsobí ako
sprostredkovate¾ alebo vykonáva príkaz klienta,
b) pri výkone svojej èinnosti
1. nedrí peniaze alebo cenné papiere klientov,
2. sa zaoberá len obchodovaním na vlastný úèet,
3. nemá externých klientov,
4. jeho obchody sa vyrovnávajú na zodpovednos
zúètovacej intitúcie a sú touto zúètovacou intitúciou zaruèené.
(14) Ustanoveniami odsekov 12 a 13 nie sú dotknuté
iné ustanovenia osobitného zákona15) vzahujúce sa na
operaèné riziko obchodníka s cennými papiermi..
Poznámky pod èiarou k odkazom 58i a 58j znejú:

58i) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích
predpisov.
58j
) § 31 a 33d zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

11. Za § 74 sa vkladajú § 74a a 74c, ktoré znejú:
§ 74a
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, obchodník
s cennými papiermi je povinný nepretrite zabezpeèova, aby jeho majetková angaovanos
a) zodpovedajúca pozíciám v obchodnej a neobchodnej
knihe vrátane dòa vzniku majetkovej angaovanosti
neprekroèila
1. 20 % súètu jeho základných, dodatkových a doplnkových vlastných zdrojov zníených o prísluné odpoèítate¾né poloky voèi
1a. materskej spoloènosti,
1b. dcérskej spoloènosti,
1c. skupine hospodársky spojených osôb, ktorú
tvorí materská spoloènos obchodníka s cennými papiermi a jeho iné dcérske spoloènosti,
alebo
1d. skupine hospodársky spojených osôb, ktorú
tvoria dcérske spoloènosti obchodníka s cennými papiermi,
2. 25 % súètu jeho základných, dodatkových a doplnkových vlastných zdrojov zníených o prísluné odpoèítate¾né poloky voèi
2a. inej osobe,
2b. inej skupine hospodársky spojených osôb
alebo
2c. tátom a centrálnym bankám urèeným pod¾a
odseku 10,
b) zodpovedajúca pozíciám v neobchodnej knihe vrátane dòa vzniku majetkovej angaovanosti súèasne
neprekroèila
1. 20 % súètu jeho základných a dodatkových vlastných zdrojov zníených o prísluné odpoèítate¾né
poloky voèi
1a. materskej spoloènosti,
1b. dcérskej spoloènosti,
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1c. skupine hospodársky spojených osôb, ktorú
tvorí materská spoloènos obchodníka s cennými papiermi a jeho iné dcérske spoloènosti,
alebo
1d. skupine hospodársky spojených osôb, ktorú
tvoria dcérske spoloènosti obchodníka s cennými papiermi,
2. 25 % súètu jeho základných a dodatkových vlastných zdrojov zníených o prísluné odpoèítate¾né
poloky voèi
2a. inej osobe,
2b. inej skupine hospodársky spojených osôb
alebo
2c. tátom a centrálnym bankám urèeným pod¾a
odseku 10.
(2) Súèet ve¾kých majetkových angaovaností obchodníka s cennými papiermi nesmie prekroèi 800 %
jeho vlastných zdrojov, ak tento zákon neustanovuje
inak.
(3) Prekroèenie akéhoko¾vek obmedzenia pod¾a odseku 1 alebo 2 je obchodník s cennými papiermi povinný bez zbytoèného odkladu oznámi Národnej banke
Slovenska, ktorá po posúdení okolností, za ktorých dolo k tomuto prekroèeniu, urèí obdobie, poèas ktorého
je obchodník s cennými papiermi povinný vykona potrebnú nápravu.
(4) Obchodník s cennými papiermi môe obmedzenia
pod¾a odseku 1 alebo 2 prekraèova, ak
a) dodriava obmedzenia majetkových angaovaností
pod¾a odseku 1 písm. b),
b) z prekroèení obmedzení majetkových angaovaností
pod¾a odseku 3 vypoèítava dodatoèné poiadavky na
vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi,
c) zabezpeèí, aby majetková angaovanos pod¾a odseku 7 písm. d) neprekraèovala 500 % jeho vlastných
zdrojov, ak uplynulo nie viac ne 10 dní odo dòa prekroèenia,
d) zabezpeèí, aby súèet vetkých prekroèení neprekraèoval 600 % jeho vlastných zdrojov, ak uplynulo viac
ne 10 dní odo dòa týchto prekroèení, a
e) tvrroène predkladá Národnej banke Slovenska
hlásenie o týchto prekroèeniach za uplynulý tvrrok; predmetom hlásenia sú informácie o poète
a hodnotách týchto prekroèení a voèi akým osobám,
skupinám osôb alebo iným subjektom k týmto prekroèeniam dolo.
(5) Materský obchodník s cennými papiermi pod¾a
§ 138 ods. 2 písm. a) je povinný zabezpeèi dodriavanie
obmedzení majetkovej angaovanosti pod¾a odsekov 1
a 5 aj za konsolidovaný celok. Pri výpoète majetkovej
angaovanosti obchodníka s cennými papiermi za konsolidovaný celok sa majetkové angaovanosti medzi
osobami, ktoré sú súèasou konsolidovaného celku
pod¾a § 138 ods. 2 písm. a), neberú do úvahy.
(6) Národná banka Slovenska je na úèely posudzovania majetkovej angaovanosti oprávnená vyòa osobu
zo skupiny hospodársky spojených osôb, ak sa na vetky osoby v tejto skupine vrátane obchodníka s cennými
papiermi vzahuje doh¾ad na konsolidovanom základe
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vykonávaný prísluným orgánom doh¾adu èlenského
tátu.
(7) Majetkovou angaovanosou obchodníka s cennými papiermi sa na úèely tohto zákona rozumie súhrn
a) poh¾adávok a iných majetkových práv obchodníka
s cennými papiermi vrátane poh¾adávok a iných majetkových práv obchodníka s cennými papiermi, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky a ktoré
nie sú zahrnuté v evidencii pod¾a § 75 ods. 5,
b) budúcich poh¾adávok obchodníka s cennými papiermi, ktoré vzniknú na základe platných dohôd
uzavretých pri èinnosti obchodníka s cennými papiermi, a ak z nich nevyplýva monos odstúpenia
alebo jednostranného vypovedania, ktoré nie sú zahrnuté v evidencii pod¾a § 75 ods. 5,
c) expozícií derivátových obchodov, ktoré nie sú zahrnuté v evidencii pod¾a § 75 ods. 5,
d) hodnôt pozícií zahrnutých v evidencii pod¾a § 75
ods. 5.
(8) Ve¾kou majetkovou angaovanosou sa na úèely
tohto zákona rozumie majetková angaovanos voèi
jednej osobe alebo skupine hospodársky spojených
osôb, ktorá je rovná alebo vyia ako 10 % vlastných
zdrojov.
(9) Skupinou hospodársky spojených osôb sa na
úèely tohto zákona rozumie skupina osôb predstavujúcich spoloèné riziko tým, e
a) v tejto skupine má jedna osoba kontrolu nad ostatnými osobami alebo
b) vzájomné hospodárske vzahy v tejto skupine sú takej povahy a zo vetkých okolností je zrejmé, e finanèné akosti jednej osoby spôsobia neschopnos
ostatných osôb spláca svoje záväzky vèas.
(10) Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia
a) podrobnosti o spôsobe výpoètu majetkovej angaovanosti obchodníka s cennými papiermi a spôsobe
výpoètu majetkovej angaovanosti na konsolidovanom základe pod¾a odsekov 1, 2 a 5,
b) podrobnosti o majetkovej angaovanosti obchodníka s cennými papiermi a majetkovej angaovanosti
na konsolidovanom základe,
c) podrobnosti o skupine hospodársky spojených osôb,
d) táty a centrálne banky pod¾a odseku 1,
e) èo sa rozumie expozíciami derivátových obchodov,
ktoré nie sú zahrnuté v evidencii pod¾a § 75 ods. 5,
a pozíciami zahrnutými v evidencii pod¾a § 75 ods. 5,
f) podrobnosti o výpoète dodatoèných poiadaviek na
vlastné zdroje pod¾a odseku 4 písm. b).
§ 74b
(1) Obchodník s cennými papiermi je povinný uverejòova informácie o sebe, o svojej èinnosti, informácie
o opatreniach na nápravu a pokutách, ktoré mu boli
uloené, informácie o svojich finanèných ukazovate¾och, informácie o celkovom príjme za výkon funkcie
vetkých èlenov predstavenstva a dozornej rady, a to
vrátane príjmov za výkon funkcií, ktoré uhrádza iný
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subjekt ako obchodník s cennými papiermi, informácie
o vybraných akcionároch obchodníka s cennými papiermi najviac v rozsahu údajov vymedzených v § 73a
ods. 1 písm. a) prvom bode a druhom bode, informácie
o ve¾kosti podielov akcionárov na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi a na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi, o finanèných
ukazovate¾och konsolidovaného celku a o truktúre
konsolidovaného celku, ktorého je obchodník s cennými papiermi súèasou, z h¾adiska vzájomných vzahov
a z h¾adiska zloenia tohto celku pod¾a § 138 a informácie o
a) rizikách, cie¾och a politikách riadenia rizík za kadé
jednotlivé riziko osobitne,
b) rozsahu aplikácií pravidiel obozretného podnikania
na konsolidovanom základe,
c) vlastných zdrojoch obchodníka s cennými papiermi,
d) dodriavaní poiadaviek pre minimálnu výku vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi,
e) kreditnom riziku a riziku obchodných poh¾adávok,
f) rizikovo váených expozíciách v rámci tandardizovaného prístupu pre kreditné riziko, v rámci prístupu interných ratingov a v rámci sekuritizácie,
g) trhovom riziku pri pouití vlastného modelu výpoètu
trhového rizika,
h) operaènom riziku,
i) expozíciách v akciách, ktoré nie sú zahrnuté v obchodnej knihe,
j) expozíciách voèi úrokovému riziku pozícií, ktoré nie
sú zahrnuté v obchodnej knihe, a
k) postupoch zmieròovania kreditného rizika a operaèného rizika.
(2) Obchodník s cennými papiermi nie je povinný
uverejòova podstatné informácie, vnútorné informácie alebo dôverné informácie okrem tých, ktoré sa ustanovia pod¾a odsekov 1 a 4, prièom
a) podstatnou informáciou sa rozumie informácia, ktorej uverejnenie alebo nesprávne uverejnenie mohlo
zmeni alebo ovplyvni hodnotenie alebo rozhodnutie uívate¾a tejto informácie, ktorý na nej zakladá
svoje obchodné rozhodnutia,
b) vnútornou informáciou sa rozumie informácia, ktorej uverejnenie ohrozilo konkurenènú pozíciu obchodníka s cennými papiermi alebo zníilo hodnotu
investícií obchodníka s cennými papiermi,
c) dôvernou informáciou sa rozumie informácia, o ktorej sa obchodník s cennými papiermi vo vzahu ku
klientovi alebo k inej svojej zmluvnej strane zaviazal
zachováva jej dôvernos.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzahujú aj na poboèku zahranièného obchodníka s cennými papiermi.
(4) Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska
a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanoví
a) rozsah informácií pod¾a odseku 1, ktoré sú povinné
uverejòova obchodník s cennými papiermi a poboèka zahranièného obchodníka s cennými papiermi,
b) periodicita, spôsob a termín uverejòovania informácií pod¾a odseku 1,
c) rozsah informácií za konsolidovaný celok pod¾a odseku 8.
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(5) Materský obchodník s cennými papiermi v Európskej únii uverejòuje informácie pod¾a odseku 1 písm. a)
a k) aj za konsolidovaný celok.
(6) Obchodník s cennými papiermi pod¾a odseku 5 je
povinný zverejòova informácie ustanovené opatrením
Národnej banky Slovenska pod¾a odseku 4 za svoju
významnú dcérsku spoloènos.
(7) Obchodník s cennými papiermi, ktorý je kontrolovaný materskou finanènou holdingovou spoloènosou
v Európskej únií alebo v ktorej má materská finanèná
holdingová spoloènos v Európskej únii majetkovú
úèas, má povinnos poskytnú súèinnos pri uverejòovaní informácií pod¾a odsekov 1 a 4 za konsolidovaný
celok tejto finanènej holdingovej spoloènosti.
(8) Obchodník s cennými papiermi pod¾a odseku 7 je
povinný zverejòova informácie ustanovené opatrením
Národnej banky Slovenska pod¾a odseku 4 aj za konsolidovaný celok.
(9) Národná banka Slovenska môe rozhodnú, e odseky 5 a 6 sa nevzahujú úplne alebo èiastoène na obchodníkov s cennými papiermi, ktorých materské spoloènosti majú sídlo v táte, ktorý napriek tomu, e nie je
èlenským tátom, ukladá materskej spoloènosti so sídlom na jeho území porovnate¾nú informaènú povinnos
za konsolidovaný celok, aká je v Slovenskej republike.
§ 74c
(1) Obchodník s cennými papiermi je povinný ma
vlastný systém hodnotenia primeranosti vnútorného
kapitálu, ktorý povauje za primeraný na krytie rizík,
ktorým je alebo môe by vystavený. Systém hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu zodpovedá povahe, rozsahu a zloitosti ním vykonávaných 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 rizikám a
c) systém udriavania vnútorného kapitálu na poadovanej výke.
(2) Vnútorným kapitálom sa na úèely tohto zákona
rozumie vlastné imanie a podriadené záväzky obchodníka s cennými papiermi, ktoré obchodník s cennými
papiermi na základe vlastného posúdenia a zhodnotenia rizika moných strát interne udruje a umiestòuje
na krytie tohto rizika.
(3) Ekonomická hodnota obchodníka s cennými papiermi nesmie klesnú o viac ne 20 % z hodnoty jeho
vlastných zdrojov následkom náhlej a neoèakávanej
zmeny úrokových mier na trhu, ktorej dôsledok sa vypoèíta z pozícií zaznamenaných v obchodnej knihe obchodníka s cennými papiermi, spôsobí pokles ekonomickej hodnoty obchodníka s cennými papiermi o viac
ako 20 % hodnoty jeho vlastných zdrojov, Národná
banka Slovenska mu uloí opatrenie na nápravu pod¾a
§ 144 ods. 1 písm. m).
(4) Na úèely tohto zákona sa ekonomickou hodnotou
rozumie rozdiel reálnej hodnoty úrokovo citlivých aktív
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zaznamenaných v neobchodnej knihe a reálnej hodnoty
úrokovo citlivých pasív zaznamenaných v neobchodnej
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..
12. V § 75 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Obchodník s cennými papiermi je povinný vies
obchodnú knihu a riadi ju, v ktorej denne zaznamenáva pozície v jednotlivých finanèných nástrojoch a v jednotlivých komoditách, ktoré drí s úmyslom obchodovania alebo na úèel zabezpeèenia svojich obchodov
s finanènými nástrojmi alebo komoditami zaznamenanými v obchodnej knihe, ak sú tieto finanèné nástroje
alebo komodity obchodovate¾né alebo je moné obchody s týmito finanènými nástrojmi alebo komoditami zabezpeèi. Pri vedení obchodnej knihy postupuje obchodník s cennými papiermi rovnako ako banka pod¾a
osobitného predpisu.58k) Poiadavky na riadenie obchodnej knihy a povinnos ich dodriava je obchodník
s cennými papiermi povinný ustanovi vo svojom vnútornom predpise..
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 6.
Poznámka pod èiarou k odkazu 58k znie:

58k) § 39 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

13. V § 75 ods. 6 sa slová odsekov 1 a 4 nahrádzajú slovami odsekov 1 a 5.
14. V § 77 ods. 6 sa slová zahranièný obchodník
s cennými papiermi nahrádzajú slovami poboèka zahranièného obchodníka s cennými papiermi, vypúajú sa slová ministerstvu a a slová veobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska
sa nahrádzajú slovami opatrenie, ktoré vydá Národná
banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov.
15. V § 77 ods. 7 sa slová zahranièný obchodník
s cennými papiermi nahrádzajú slovami poboèka zahranièného obchodníka s cennými papiermi.
16. V § 80 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
Èinnosti a úlohy fondu pod¾a tohto zákona sa nepovaujú za podnikanie.61a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 61a znie:

61a) § 2 Obchodného zákonníka..

17. V § 104 sa odsek 5 dopåòa písmenom e), ktoré
znie:
e) vykonaní opravy alebo doplnenia v evidencii èlena na
základe námietky emitenta pod¾a § 108 ods. 1..
18. V § 105 ods. 3 prvej vete sa slová len èlen nahrádzajú slovami èlen alebo centrálny depozitár a v druhej vete sa za slovo Èlen vkladajú slová alebo centrálny depozitár.
19. V § 105 odsek 4 znie:
(4) Èíselné oznaèenie úètu majite¾a oznámi centrálny depozitár alebo èlen iba osobe, ktorej tento úèet majite¾a zriadil, a to bez zbytoèného odkladu po zriadení
úètu majite¾a..
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20. V § 105 odsek 7 znie:
(7) Centrálny depozitár alebo èlen je povinný odovzda majite¾ovi úètu výpis z tohto úètu bez zbytoèného
odkladu po tom, èo vykoná úètový zápis v prospech alebo na archu tohto úètu, ak sa nedohodnú inak, alebo
na iados majite¾a úètu. Centrálny depozitár nie je povinný odovzda výpis z úètu majite¾a po tom, èo vykoná
zápis na archu tohto úètu v prípade, ak je zápis vykonaný z dôvodu zruenia registra emitenta na základe
inej právnej skutoènosti ako zmluvy s emitentom, a to
ak bol emitent vymazaný z obchodného registra bez
právneho nástupcu. Centrálny depozitár je povinný
túto skutoènos bez zbytoèného odkladu uverejni
v dennej tlaèi s celotátnou pôsobnosou uverejòujúcou burzové správy..
21. V § 108 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie:
Centrálny depozitár je povinný na základe námietky
emitenta, ktorú uzná ako oprávnenú, vykona opravu
alebo doplnenie aj v evidencii èlena a o tejto skutoènosti èlena bez zbytoèného odkladu informova..
22. V § 108 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
Ustanovenie § 105 ods. 7 tým nie je dotknuté..
23. V § 110 ods. 4 sa slová písm. b) nahrádzajú slovami písm. a).
24. § 114 a 118 vrátane nadpisov znejú:
§ 114
Ponuka na prevzatie
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, ponukou na
prevzatie sa rozumie verejný návrh na uzatvorenie
zmluvy pod¾a osobitného predpisu,99) ktorej predmetom je kúpa vetkých akcií cie¾ovej spoloènosti alebo
ich èasti alebo výmena týchto akcií alebo ich èasti za
iné cenné papiere, ktorý je urèený akcionárom tejto
spoloènosti a je vyhlásený na základe povinnosti ustanovenej týmto zákonom alebo dobrovo¾ne a ktorý nasleduje po nadobudnutí kontrolného podielu v cie¾ovej
spoloènosti alebo má za cie¾ nadobudnutie kontrolného
podielu v cie¾ovej spoloènosti; akciami sa na úèely ponuky na prevzatie rozumejú akcie, doèasné listy a iné
prevodite¾né cenné papiere, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike alebo v inom
èlenskom táte.
(2) Cie¾ovou spoloènosou sa rozumie obchodná spoloènos, ktorej akcie sú predmetom ponuky na prevzatie. Kontrolným podielom sa na úèely tohto zákona rozumie podiel najmenej 33 % na hlasovacích právach
spojených s akciami jednej cie¾ovej spoloènosti. Pri výpoète kontrolného podielu sa postupuje ako pri výpoète
podielu na hlasovacích právach spojených s akciami
emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie
na regulovanom trhu na úèely plnenia oznamovacej povinnosti.
(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prijala
rozhodnutie o tom, e uskutoèní ponuku na prevzatie
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alebo ktorej vznikla povinnos uskutoèni ponuku na
prevzatie (ïalej len navrhovate¾ ), osoby konajúce
v zhode s navrhovate¾om, èlenovia ich orgánov, ak ide
o právnické osoby, cie¾ová spoloènos, èlenovia orgánov cie¾ovej spoloènosti a akcionári sú pri príprave ponuky na prevzatie a v jej priebehu povinní kona tak,
aby v súvislosti s ponukou na prevzatie nedolo k negatívnemu ovplyvneniu trhu s cennými papiermi, najmä
k manipulácii s trhom pod¾a § 131a, a prija opatrenia
na zamedzenie predèasného írenia informácií, írenia
nepravdivých informácií, ako aj zneuitia dôverných
informácií súvisiacich s ponukou na prevzatie.
(4) Navrhovate¾ môe zverejni oznámenie o ponuke
na prevzatie pod¾a § 115 ods. 1, v rámci ktorej ponúka
peòané protiplnenie, len ak disponuje dostatoènými
peòanými prostriedkami na jeho poskytnutie; ak chce
navrhovate¾ poskytnú inú formu protiplnenia, môe
zverejni oznámenie o ponuke na prevzatie, len ak vykonal vetky opatrenia umoòujúce jeho poskytnutie.
(5) Ponuku na prevzatie pod¾a tohto zákona mono
uskutoèni len na regulovanom trhu.
(6) Na úèely ponuky na prevzatie sa osobou konajúcou v zhode rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá spolupracuje s navrhovate¾om alebo s cie¾ovou spoloènosou na základe ústnej alebo písomnej
dohody, èi u výslovnej, alebo uzatvorenej iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti o tom, èo chceli jej
úèastníci prejavi, prièom táto spolupráca je zameraná
na nadobudnutie kontrolného podielu v cie¾ovej spoloènosti alebo na zmarenie úspeného výsledku ponuky na prevzatie. Osoby kontrolované inou osobou pod¾a
§ 8 písm. h) sa povaujú za osoby konajúce v zhode
s touto inou osobou alebo medzi sebou navzájom.
(7) Cie¾ová spoloènos nesmie by vo svojej èinnosti
ponukou na prevzatie obmedzovaná po dlhiu ako nevyhnutnú dobu; tým nie je dotknuté ustanovenie
§ 118g.
§ 115
Oznámenie o ponuke na prevzatie
(1) Navrhovate¾ je povinný rozhodnutie o tom, e
uskutoèní ponuku na prevzatie alebo vznik povinnosti
uskutoèni ponuku na prevzatie bez zbytoèného odkladu písomne oznámi predstavenstvu cie¾ovej spoloènosti a Národnej banke Slovenska. V prípade povinnej
ponuky na prevzatie navrhovate¾ v oznámení uvedie aj
deò a dôvody vzniku tejto povinnosti a k oznámeniu urèenému Národnej banke Slovenska priloí iados o urèenie znalca alebo znalecký posudok spåòajúci podmienky pod¾a § 118g ods. 7 a 8. Navrhovate¾ je povinný
oznámenie o ponuke na prevzatie zverejni v dennej tlaèi s celotátnou pôsobnosou alebo s dostatoèným rozírením v Slovenskej republike a v tých èlenských tátoch, na regulovaných trhoch ktorých boli akcie
cie¾ovej spoloènosti prijaté na obchodovanie; v prípade
zverejnenia oznámenia o ponuke na prevzatie vo viacerých periodikách sa za zverejnenie ponuky na prevzatie
povauje dátum prvého zverejnenia.
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(2) Bez zbytoèného odkladu po doruèení oznámenia
pod¾a odseku 1
a) predstavenstvo cie¾ovej spoloènosti oboznámi s jeho
obsahom dozornú radu cie¾ovej spoloènosti,
b) predstavenstvo cie¾ovej spoloènosti a prísluné orgány navrhovate¾a, ak je právnickou osobou, oboznámia s jeho obsahom zástupcov zamestnancov
cie¾ovej spoloènosti, a ak v cie¾ovej spoloènosti nepôsobia zástupcovia zamestnancov, priamo zamestnancov.
(3) Èlenovia predstavenstva a dozornej rady cie¾ovej
spoloènosti sú povinní zachováva mlèanlivos vo vzahu k informáciám získaným od navrhovate¾a v súvislosti s ponukou na prevzatie a do jej zverejnenia. Povinnos mlèanlivosti sa vzahuje aj na zástupcov
zamestnancov, zamestnancov a akcionárov cie¾ovej
spoloènosti, ktorí získali informácie v súvislosti s ponukou na prevzatie.
§ 116
Návrh ponuky na prevzatie
(1) Navrhovate¾ je povinný do desiatich pracovných
dní odo dòa zverejnenia oznámenia pod¾a § 115 ods. 1
predloi písomný návrh ponuky na prevzatie Národnej
banke Slovenska spolu s dokladmi preukazujúcimi
toto zverejnenie; v prípade, e oznámenie bolo potrebné
zverejni vo viacerých èlenských tátoch, zaèína lehota
na predloenie návrhu ponuky na prevzatie plynú odo
dòa toho zverejnenia, ktoré sa uskutoènilo najneskôr.
Ak ide o ponuku na prevzatie, pri ktorej Národná banka
Slovenska urèila znalca, zaèína lehota desiatich pracovných dní plynú od vypracovania znaleckého posudku.
(2) Návrh ponuky na prevzatie obsahuje
a) obchodné meno alebo názov, sídlo a právnu formu
navrhovate¾a, ak je právnickou osobou, alebo meno,
priezvisko, bydlisko a dátum narodenia navrhovate¾a, ak je fyzickou osobou; ak navrhovate¾ koná vo
vlastnom mene, ale na úèet inej osoby, aj obchodné
meno alebo názov a sídlo právnickej osoby alebo
meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia fyzickej osoby, na ktorej úèet navrhovate¾ koná,
b) obchodné meno a sídlo cie¾ovej spoloènosti,
c) obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo zahranièného obchodníka s cennými
papiermi, ktorý pre navrhovate¾a obstará nadobudnutie cenných papierov cie¾ovej spoloènosti v rámci
ponuky na prevzatie a ktorý zabezpeèí úkony potrebné na jej uskutoènenie,
d) lehotu platnosti ponuky na prevzatie, ktorá nemôe
by kratia ako 30 kalendárnych dní a dlhia ako
70 kalendárnych dní, ak tento zákon neustanovuje
inak; lehota zaèína plynú odo dòa zverejnenia ponuky na prevzatie,
e) poèet, druh, formu, podobu, menovitú hodnotu
a ISIN akcií, na ktoré sa ponuka na prevzatie vzahuje,
f) poèet, druh, formu, podobu a menovitú hodnotu akcií cie¾ovej spoloènosti, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, ktoré sú v majetku navrhovate¾a alebo
osôb konajúcich v zhode s navrhovate¾om, vrátane
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údaja o èase ich nadobudnutia a nadobúdacej cene
a údaja o predaji akcií cie¾ovej spoloènosti týmito
osobami v posledných 12 mesiacoch,
g) urèenie poètu cenných papierov, ktoré sa navrhovate¾ zaväzuje nadobudnú, vrátane údaja o tom, èi sa
ponuka vzahuje na nadobudnutie vetkých alebo
iba urèitého poètu akcií cie¾ovej spoloènosti (ïalej
len èiastoèná ponuka na prevzatie),
h) informáciu, èi navrhovate¾ uplatòuje podmienku
minimálneho poètu akcií, ktoré sa zaväzuje nadobudnú; navrhovate¾ v tom prípade uvedie aj spôsob
a lehotu, v ktorej osobám, ktoré ponuku na prevzatie
prijali, oznámi splnenie alebo nesplnenie podmienky,
i) protiplnenie ponúkané za akcie cie¾ovej spoloènosti;
ak sa navrhuje odkúpenie akcií cie¾ovej spoloènosti,
uvedie sa kúpna cena ponúkaná za jednu akciu rovnakého druhu a formy; ak sa navrhuje výmena akcií
cie¾ovej spoloènosti za iné cenné papiere, uvedie sa
poèet, druh, forma, podoba a menovitá hodnota
týchto cenných papierov a ich výmenný pomer za akcie cie¾ovej spoloènosti; cena alebo výmenný pomer
zastupite¾ných cenných papierov musia by urèené
rovnako pre vetky osoby, ktorým je urèená ponuka
na prevzatie,
j) metódy pouité na urèenie kúpnej ceny alebo výmenného pomeru pod¾a písmena i) vrátane uvedenia
údajov o tom, èi pouitá metóda zoh¾adòuje výnosy
cie¾ovej spoloènosti a hodnotu obchodného majetku
vrátane nehmotného majetku cie¾ovej spoloènosti
a èi hodnota tohto majetku a výnosy cie¾ovej spoloènosti boli pomerne rozrátané na jednotlivé akcie cie¾ovej spoloènosti pod¾a ich pomerného podielu na
základnom imaní cie¾ovej spoloènosti,
k) údaje o zdrojoch a spôsobe financovania záväzkov
navrhovate¾a vyplývajúcich z ponuky na prevzatie
a údaje o prípadnom predpokladanom zadlení navrhovate¾a súvisiacom s plnením týchto záväzkov,
l) spôsob, akým mono prija ponuku na prevzatie,
vrátane postupu a spôsobu uzatvorenia zmluvy
o kúpe akcií alebo zmluvy o výmene akcií za iné cenné papiere, spôsobu, podmienok a postupu pri platení kúpnej ceny alebo realizácii výmeny cenných
papierov,
m) pravidlá pre odvolanie prijatia ponuky na prevzatie
alebo pre odstúpenie od zmluvy o kúpe akcií alebo
zmluvy o výmene akcií za iné cenné papiere uzatvorenej v dôsledku prijatia ponuky na prevzatie pod¾a
§ 118c,
n) ciele a zámery navrhovate¾a vo vzahu k cie¾ovej spoloènosti; vdy sa uvedú tie ciele a zámery, ktoré sa
týkajú budúceho vyuitia jej majetku, pokraèovania
v jej podnikate¾skej èinnosti, reorganizácie cie¾ovej
spoloènosti a spoloèností ovládaných cie¾ovou spoloènosou, zmien v tatutárnom orgáne a dozornom
orgáne, zmien stanov, zmien v poète zamestnancov
a podmienkach zamestnanosti a úèasti zamestnancov na zisku a riadení,
o) náhradu ponúkanú za neuplatnenie práv pod¾a
§ 118h, ak sa na cie¾ovú spoloènos reim neuplatnenia práv vzahuje, vrátane údajov o metóde pouitej na urèenie jej výky a o spôsobe, podmienkach
a postupe jej poskytnutia,
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p) meno, priezvisko a bydlisko osoby, ktorá koná v zhode s navrhovate¾om alebo s cie¾ovou spoloènosou,
ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno alebo
názov, sídlo a právnu formu takej osoby, ak ide
o právnickú osobu; v prípade právnických osôb sa
uvedie aj ich vzah s navrhovate¾om a s cie¾ovou spoloènosou,
q) právo tátu, ktorým sa budú riadi zmluvy o kúpe
akcií alebo zmluvy o výmene akcií za iné cenné papiere uzatvorené v súvislosti s ponukou na prevzatie
medzi navrhovate¾om a akcionármi cie¾ovej spoloènosti, a ktoré súdy sú prísluné na rieenie sporov
z ponuky na prevzatie,
r) ïalie údaje a skutoènosti, ktoré môu ma vplyv na
rozhodnutie akcionárov cie¾ovej spoloènosti o ponuke na prevzatie.
(3) Èiastoènú ponuku na prevzatie mono vyhlási,
len ak sa navrhovate¾ súèasne zaviae, e ak v dôsledku
prijatia ponuky na prevzatie dôjde k prekroèeniu urèeného poètu akcií cie¾ovej spoloènosti, pomerne, spôsobom pod¾a § 118b ods. 3, uspokojí vetky osoby, ktoré
ponuku na prevzatie prijali; návrh ponuky na prevzatie
musí v tom prípade obsahova aj spôsob a lehotu, v ktorej navrhovate¾ týmto osobám oznámi pomerné uspokojenie a jeho výku.
(4) Podmienky ponuky na prevzatie musia by pre
vetkých majite¾ov zastupite¾ných akcií cie¾ovej spoloènosti rovnaké.
(5) Údaje uvedené v návrhu ponuky na prevzatie musia by úplné a pravdivé, vypracované s odbornou starostlivosou, nesmú ma klamlivý alebo zavádzajúci
charakter a musia akcionárom cie¾ovej spoloènosti
v dostatoènom èasovom predstihu poskytova vetky
dostupné informácie na to, aby mohli s plnou znalosou veci prija rozhodnutie o ponuke na prevzatie. Za
správnos údajov obsiahnutých v návrhu ponuky na
prevzatie zodpovedá navrhovate¾.
(6) Pred schválením návrhu ponuky na prevzatie Národnou bankou Slovenska navrhovate¾ nesmie tento
návrh zverejni.
§ 117
Konanie o návrhu ponuky na prevzatie
(1) Návrh ponuky na prevzatie, ktorý je v rozpore
s týmto zákonom, Národná banka Slovenska v lehote
desiatich pracovných dní odo dòa jeho doruèenia zamietne. Národná banka Slovenska môe do piatich pracovných dní odo dòa doruèenia písomného návrhu ponuky na prevzatie uloi navrhovate¾ovi, aby doplnil
údaje v návrhu ponuky na prevzatie alebo aby opravil
nesprávne údaje. Národná banka Slovenska môe ïalej
navrhovate¾ovi uloi, aby preukázal niektoré skutoènosti vyplývajúce z návrhu ponuky na prevzatie, najmä
pôvod a dostatoènos zdrojov urèených na splnenie záväzkov z ponuky na prevzatie, a v prípade navrhovaného protiplnenia formou výmeny nadobúdaných akcií za
iné cenné papiere oprávnenie navrhovate¾a naklada
s cennými papiermi ponúkanými ako protiplnenie. Ak
Národná banka Slovenska uloí navrhovate¾ovi, aby
doplnil alebo opravil údaje alebo aby preukázal urèité
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skutoènosti, urèí navrhovate¾ovi lehotu na opätovné
predloenie návrhu ponuky na prevzatie; táto lehota
nemôe by dlhia ako 15 pracovných dní. Po opätovnom predloení návrhu ponuky na prevzatie zaèína
plynú nová lehota na vydanie rozhodnutia Národnou
bankou Slovenska v dåke piatich pracovných dní.
(2) Návrh ponuky na prevzatie, ktorý nebol doplnený
alebo opravený pod¾a odseku 1 alebo bol predloený po
uplynutí lehoty urèenej na jeho opätovné predloenie,
Národná banka Slovenska zamietne.
(3) Návrh ponuky na prevzatie, ktorý je v súlade
s týmto zákonom, Národná banka Slovenska schváli
v lehote pod¾a odseku 1.
(4) Proti rozhodnutiu pod¾a odseku 1, ktorým Národná banka Slovenska uloila navrhovate¾ovi, aby doplnil
alebo opravil údaje alebo aby preukázal urèité skutoènosti, a proti rozhodnutiu Národnej banky Slovenska
pod¾a odseku 2 nie je prípustný opravný prostriedok.
(5) Konanie o návrhu ponuky na prevzatie je moné
prerui pod¾a osobitného zákona.20)
(6) Zamietnutím návrhu ponuky na prevzatie nezaniká povinnos pod¾a § 118g a § 119 v spojení s § 170
ods. 3, pokia¾ cie¾ová spoloènos nezruila rozhodnutie, na základe ktorého jej táto povinnos vznikla.
§ 118
(1) Ponuku na prevzatie schválenú Národnou bankou Slovenska navrhovate¾ bez zbytoèného odkladu
doruèí cie¾ovej spoloènosti a zverejní pod¾a § 115
ods. 1. Úèinky ponuky na prevzatie schválenej Národnou bankou Slovenska nastávajú jej zverejnením.
(2) Bez zbytoèného odkladu po zverejnení schválenej
ponuky na prevzatie predstavenstvo cie¾ovej spoloènosti a prísluný orgán navrhovate¾a, ak je právnickou
osobou, oboznámia s jej obsahom zástupcov zamestnancov cie¾ovej spoloènosti, a ak v cie¾ovej spoloènosti
nepôsobia zástupcovia zamestnancov, priamo zamestnancov.
(3) Po zverejnení ponuky na prevzatie je navrhovate¾
povinný najmenej raz týdenne zverejòova stav svojho
podielu na hlasovacích právach v cie¾ovej spoloènosti
a údaje o vývoji ponuky na prevzatie, najmä poèet a menovitú hodnotu akcií, vo vzahu ku ktorým dolo k prijatiu ponuky na prevzatie.
(4) Po uplynutí lehoty platnosti ponuky na prevzatie
je navrhovate¾ povinný zverejni výsledok ponuky na
prevzatie..
Poznámka pod èiarou k odkazu 99 znie:

99) § 276 a 279 Obchodného zákonníka..

25. Za § 118 sa vkladajú § 118a a 118m, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 118a
Odvolanie ponuky na prevzatie a jej zmeny
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, ponuku na
prevzatie mono odvola, len ak je to v nej výslovne uvedené, sú splnené podmienky ustanovené týmto záko-
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nom a iba z dôvodov, ktoré nastali nezávisle od vôle navrhovate¾a alebo osoby, ktorá s ním koná v zhode.
Ponuku na prevzatie nemono odvola, ak ju spôsobom
v nej urèeným prijme prvý záujemca.
(2) Ponuku na prevzatie mono zmeni, a to aj opakovane, len ak je to v nej výslovne uvedené, sú splnené
podmienky ustanovené týmto zákonom a iba z dôvodov, ktoré nastali nezávisle od vôle navrhovate¾a alebo
osoby, ktorá s ním koná v zhode; to neplatí pre zmeny,
ktoré sa týkajú zvýenia ceny alebo výmenného pomeru alebo zlepenia iných podmienok ponuky na prevzatie. Zmena ponuky na prevzatie nesmie zhorova podmienky pôvodnej ponuky na prevzatie. Zmenu ponuky
na prevzatie mono vykona najneskôr pä pracovných
dní pred skonèením platnosti ponuky na prevzatie. Lehota platnosti ponuky na prevzatie musí od zverejnenia
jej zmeny plynú ete najmenej pä obchodných dní organizátora regulovaného trhu.
(3) Odvolanie ponuky na prevzatie a zmena ponuky na
prevzatie podliehajú schváleniu Národnej banky Slovenska. Na konania o odvolaní ponuky na prevzatie
a zmene ponuky na prevzatie sa primerane vzahuje
§ 117. Národná banka Slovenska môe zakáza odvolanie ponuky na prevzatie alebo zmenu ponuky na prevzatie aj vtedy, ak by to mohlo vies k negatívnemu ovplyvneniu èinnosti cie¾ovej spoloènosti, jej zaaovaniu
ponukou na prevzatie na neprimerane dlhú dobu alebo
k negatívnemu ovplyvneniu trhu s cennými papiermi.
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mení v poète akcií, ktorých sa týka. Osoby, ktoré ponuku na prevzatie prijali, sa uspokoja pomerne
v závislosti od celkového poètu akcií, ktoré sú predmetom prijatej ponuky na prevzatie. Navrhovate¾ týmto
osobám oznámi pomerné uspokojenie a jeho výku. Navrhovate¾ túto informaènú povinnos plní v súèinnosti
s organizátorom regulovaného trhu.
(2) Ak bola ponuka na prevzatie podmienená nadobudnutím urèitého minimálneho poètu akcií, oznámi
navrhovate¾ osobám, ktoré ponuku na prevzatie prijali,
skutoènos, èi táto podmienka bola alebo nebola splnená.
(3) Výku pomerného uspokojenia pod¾a odseku 1,
splnenie alebo nesplnenie podmienky pod¾a odseku 2
navrhovate¾ oznámi spôsobom a v lehote uvedenej v ponuke na prevzatie, najneskôr vak do jedného mesiaca
od uplynutia lehoty platnosti ponuky na prevzatie,
inak platí, e uzatvorenie zmluvy bolo oznámené alebo
e podmienka bola splnená.
(4) Ak navrhovate¾ pri èiastoènej ponuke na prevzatie
neoznámi osobám, ktoré ju prijali, výku pomerného
uspokojenia v lehote pod¾a odseku 3, platí, e zmluva
bola uzatvorená v plnom rozsahu prijatých ponúk na
prevzatie; k obmedzeniu poètu akcií, ktoré si navrhovate¾ urèil v ponuke na prevzatie, sa neprihliada.
(5) Navrhovate¾ nesmie oznámi uzatvorenie zmluvy
pred uplynutím lehoty platnosti ponuky na prevzatie.

(4) Zmenu ponuky na prevzatie alebo odvolanie ponuky na prevzatie vrátane údaja týkajúceho sa ich
schválenia navrhovate¾ bez zbytoèného odkladu zverejní pod¾a § 115 ods. 1. Úèinky odvolania ponuky na prevzatie a úèinky zmeny ponuky na prevzatie nastávajú
ich zverejnením.

(6) Bez zbytoèného odkladu po splnení oznamovacích
povinností voèi osobám, ktoré prijali ponuku na prevzatie, alebo po márnom uplynutí lehoty pod¾a odseku 3 navrhovate¾ zverejní súhrnné oznámenie o výsledkoch ponuky na prevzatie a zale ho cie¾ovej
spoloènosti.

(5) Zmena ponuky na prevzatie, ktorá zlepuje podmienky pôvodnej ponuky na prevzatie, sa vzahuje aj
na akcionárov cie¾ovej spoloènosti, ktorí prijali ponuku
na prevzatie pred zverejnením jej zmeny; tí vak môu
a do uplynutia lehoty platnosti ponuky na prevzatie
predåenej pod¾a odseku 2 odvola prijatie pôvodnej ponuky na prevzatie a odstúpi od zmluvy uzatvorenej
v dôsledku tohto prijatia.

§ 118c

(6) Ak po zverejnení ponuky na prevzatie a pred uplynutím lehoty jej platnosti navrhovate¾ alebo osoba konajúca v zhode s navrhovate¾om nadobudne akcie cie¾ovej spoloènosti za protiplnenie vyie, ako je
ponúkané v schválenej ponuke na prevzatie, navrhovate¾ je povinný zvýi ponúkané protiplnenie tak, aby nebolo niie ako najvyie protiplnenie, ktoré poskytol
za nadobudnutie akcií cie¾ovej spoloènosti.
(7) Lehota na poskytnutie protiplnenia nemôe by
dlhia ako lehota obvyklá na regulovanom trhu, kde sa
ponuka na prevzatie uskutoèòuje, najviac vak 60 kalendárnych dní od nadobudnutia úèinnosti zmluvy.
§ 118b
Výsledky ponuky na prevzatie
(1) Ak bol pri èiastoènej ponuke na prevzatie prekroèený urèený poèet akcií, platí, e sa uzatvorená zmluva

Odstúpenie od zmluvy
(1) Od zmluvy uzatvorenej v dôsledku prijatia ponuky
na prevzatie môe ten, kto ponuku na prevzatie prijal,
odstúpi len do uplynutia lehoty platnosti ponuky na
prevzatie, ak organizátor regulovaného trhu neustanoví
inak. Odstúpenie od zmluvy musí ma písomnú formu.
(2) Od zmluvy uzatvorenej v dôsledku prijatia èiastoènej ponuky na prevzatie môe ten, kto ponuku na
prevzatie prijal, odstúpi do desiatich kalendárnych
dní od doruèenia oznámenia pomerného uspokojenia
a jeho výky.
§ 118d
Povinnosti orgánov cie¾ovej spoloènosti
(1) Èlenovia predstavenstva cie¾ovej spoloènosti, dozornej rady cie¾ovej spoloènosti a èlenovia výkonných
orgánov cie¾ovej spoloènosti nesmú od oznámenia o ponuke na prevzatie pod¾a § 115 do zverejnenia výsledkov
ponuky na prevzatie prijíma iadne opatrenia a vykonáva iadne úkony s výnimkou rokovania o výhodnejích podmienkach ponuky na prevzatie a vyvolania
konkurenènej ponuky na prevzatie, ktoré sú spôsobilé
zabráni akcionárom cie¾ovej spoloènosti v monosti
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prija so znalosou veci slobodné rozhodnutie o ponuke
na prevzatie; to neplatí, ak tieto opatrenia a úkony vopred, v priebehu lehoty platnosti ponuky na prevzatie,
schválilo valné zhromadenie cie¾ovej spoloènosti. Rozhodnutie valného zhromadenia sa prijíma a vyhotovuje za podmienok pod¾a osobitného predpisu.100)
(2) Postup pod¾a odseku 1 sa uplatní aj v prípade
opatrení a úkonov, o ktorých sa rozhodlo pred zaèiatkom plynutia lehoty pod¾a odseku 1, ak ete neboli
uskutoènené; to neplatí, ak sú súèasou benej èinnosti cie¾ovej spoloènosti a ich uskutoènenie nemôe spôsobi zmarenie ponuky na prevzatie.
(3) Orgány cie¾ovej spoloènosti alebo osoby pod¾a odseku 1, v ktorých pôsobnosti je prijatie prísluného
rozhodnutia, nesmú najmä
a) rozhodnú o zvýení základného imania,
b) rozhodnú o vydaní dlhopisov, s ktorými je spojené
prednostné právo na upísanie akcií cie¾ovej spoloènosti, alebo dlhopisov, s ktorými je spojené právo na
ich výmenu za akcie cie¾ovej spoloènosti,
c) rozhodnú o kúpe vlastných akcií,
d) zaviaza spoloènos na plnenie bez primeranej protihodnoty,
e) uskutoèni právne úkony, v dôsledku ktorých sa
podstatne zmenia majetkové pomery cie¾ovej spoloènosti.
(4) Èlenovia predstavenstva cie¾ovej spoloènosti
v spolupráci s èlenmi dozornej rady cie¾ovej spoloènosti
s výnimkou tých, ktorí uskutoèòujú konkurenènú ponuku na prevzatie, sú povinní do piatich pracovných
dní odo dòa doruèenia ponuky na prevzatie vypracova
spoloèné stanovisko k ponuke na prevzatie, v ktorom
sa musia vyjadri,
a) èi je ponuka na prevzatie v súlade so záujmami akcionárov, zamestnancov a verite¾ov cie¾ovej spoloènosti spolu s uvedením dôvodov, o ktoré sa toto stanovisko opiera,
b) k dôsledkom, ktoré prinesie realizácia ponuky na
prevzatie vo vzahu k záujmom cie¾ovej spoloènosti,
záujmom jej akcionárov, verite¾ov a osobitne zamestnancov,
c) k strategickým plánom navrhovate¾a týkajúcim sa
cie¾ovej spoloènosti a ich predpokladanému dopadu
na zamestnanos a umiestnenie výkonu podnikate¾ských èinností cie¾ovej spoloènosti.
(5) Stanovisko musí ïalej obsahova aj
a) prípadné rozdielne názory jeho spracovate¾ov,
b) upozornenie na prípadné právne vady alebo faktické
vady ponuky na prevzatie,
c) údaje o prípadnom konflikte záujmov spracovate¾ov
stanoviska a záujmu cie¾ovej spoloènosti alebo akcionárov vrátane údaja, èi sú èlenovia predstavenstva akcionármi cie¾ovej spoloènosti.
(6) Spracovatelia stanoviska oboznámia s jeho obsahom zástupcov zamestnancov cie¾ovej spoloènosti, alebo ak v cie¾ovej spoloènosti nepôsobia zástupcovia zamestnancov, priamo zamestnancov. Zároveò im urèia
dostatoènú lehotu na vyjadrenie sa k tomuto stanovisku, ktorá nemôe by kratia ako tri pracovné dni. Ak je
spracovate¾om stanoviska v tejto lehote doruèené stanovisko zástupcov zamestnancov cie¾ovej spoloènosti
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alebo priamo zamestnancov cie¾ovej spoloènosti k dôsledkom ponuky na prevzatie na zamestnanos, toto
stanovisko sa pripojí k stanovisku k ponuke na prevzatie.
(7) Stanovisko k ponuke na prevzatie je predstavenstvo cie¾ovej spoloènosti povinné do dvoch pracovných
dní od jeho vypracovania zasla navrhovate¾ovi a zverejni pod¾a § 115 ods. 1; ak sa stanovisko k ponuke na
prevzatie dopåòa pod¾a odseku 6, plynie táto lehota odo
dòa jeho doplnenia. Predstavenstvo cie¾ovej spoloènosti tie zabezpeèí, aby bolo stanovisko k ponuke na prevzatie a do uplynutia lehoty platnosti ponuky na prevzatie dostupné na nahliadnutie v sídle cie¾ovej
spoloènosti akcionárom cie¾ovej spoloènosti, zamestnancom cie¾ovej spoloènosti a ich zástupcom. Na poiadanie akcionára cie¾ovej spoloènosti a na jeho náklady
je predstavenstvo v tejto lehote povinné stanovisko akcionárovi doruèi, a to na ním uvedenú adresu, ak stanovy neurèia inak.
§ 118e
Konkurenèná ponuka na prevzatie
(1) Konkurenènou ponukou na prevzatie je ponuka
na prevzatie, ktorú v lehote platnosti inej ponuky na
prevzatie, vo vzahu k akciám tej istej cie¾ovej spoloènosti, uskutoèní iný navrhovate¾. Na konkurenènú ponuku na prevzatie sa primerane pouijú ustanovenia
tohto zákona o ponuke na prevzatie, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Konkurenènú ponuku na prevzatie nemôe vyhlási osoba konajúca v zhode s navrhovate¾om, a to od
doby zverejnenia ponuky na prevzatie a do uplynutia
lehoty jej platnosti.
(3) Cie¾ová spoloènos je povinná zaobchádza rovnako so vetkými vzájomne si konkurujúcimi navrhovate¾mi.
(4) Predstavenstvo cie¾ovej spoloènosti je povinné bez
zbytoèného odkladu písomne informova navrhovate¾a
pôvodnej ponuky na prevzatie o doruèení konkurenènej ponuky na prevzatie.
(5) Konkurenèná ponuka na prevzatie musí by zverejnená aspoò pä pracovných dní pred skonèením
platnosti pôvodnej ponuky na prevzatie a lehota jej
platnosti musí by rovnako dlhá ako lehota platnosti
pôvodnej ponuky na prevzatie, najmenej vak desa
pracovných dní.
(6) Ak by sa mala lehota platnosti konkurenènej
ponuky na prevzatie skonèi neskôr ako lehota platnosti pôvodnej ponuky na prevzatie, predluje sa lehota platnosti pôvodnej ponuky na prevzatie tak, aby sa
obidve tieto ponuky skonèili v ten istý deò, najviac vak
o 30 kalendárnych dní.
(7) Navrhovate¾ pôvodnej ponuky na prevzatie môe
najneskôr pä pracovných dní pred uplynutím lehoty
jej platnosti ponuku na prevzatie odvola; oznámenie
o tejto skutoènosti, v ktorom uvedie dôvody odvolania
ponuky na prevzatie, zale Národnej banke Slovenska
a zverejní ho. Ustanovenia § 118a o odvolaní ponuky na
prevzatie sa na odvolanie pôvodnej ponuky nevzahuje.
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Odvolanie pôvodnej ponuky na prevzatie je úèinné
dòom jeho zverejnenia. Odvolanie pôvodnej ponuky na
prevzatie zároveò navrhovate¾ písomne oznámi vetkým osobám, ktoré pod¾a jeho vedomosti prijali túto
ponuku na prevzatie pred jej odvolaním, a zároveò ich
informuje o monosti prija konkurenènú ponuku na
prevzatie. Organizátor regulovaného trhu je povinný
poskytnú navrhovate¾ovi súèinnos.
(8) Ak navrhovate¾ v lehote pod¾a odseku 7 nezverejní
oznámenie o odvolaní ponuky na prevzatie, má sa za to,
e na ponuke na prevzatie trvá.
(9) Akcionári cie¾ovej spoloènosti, ktorí prijali pôvodnú ponuku na prevzatie, môu do uplynutia lehoty
platnosti pôvodnej ponuky na prevzatie odvola prijatie
pôvodnej ponuky na prevzatie a odstúpi od zmluvy
uzatvorenej na jej základe bez sankcií.
§118f
Spolupráca v rámci Európskej únie
a Európskeho hospodárskeho priestoru
(1) Návrh ponuky na prevzatie schválený pod¾a tohto
zákona platí v kadom èlenskom táte, v ktorom sú akcie cie¾ovej spoloènosti prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Ïalie schválenie orgánom doh¾adu
tohto èlenského tátu sa nevyaduje.
(2) Navrhovate¾ je povinný návrh ponuky na prevzatie
preloi do jazyka poadovaného právnymi predpismi
prísluného èlenského tátu pod¾a odseku 1 a doplni
návrh ponuky na prevzatie pod¾a poiadaviek orgánu
doh¾adu prísluného èlenského tátu pod¾a odseku 1.
(3) Ak návrh ponuky na prevzatie vo vzahu k cie¾ovej
spoloènosti alebo spoloènosti, ktorej akcie sú prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike, schválil orgán doh¾adu iného èlenského tátu,
ak sa takéto schválenie pod¾a právneho poriadku tohto
tátu vyaduje, návrh ponuky na prevzatie platí aj
v Slovenskej republike. Ïalie schválenie návrhu ponuky na prevzatie Národnou bankou Slovenska sa nevyaduje. Listiny a podklady súvisiace s ponukou na
prevzatie musia by preloené do tátneho jazyka
a spolu s prekladom doruèené Národnej banke Slovenska. Národná banka Slovenska môe poadova doplnenie návrhu ponuky na prevzatie, iba ak sa poadovaný údaj týka formálnych náleitostí, ktoré sa musia
splni v súvislosti s prijatím ponuky na prevzatie, poskytnutím protiplnenia pri prijatí ponuky na prevzatie
v rámci lehoty jej platnosti a daòového reimu, ktorému podlieha protiplnenie ponúknuté akcionárom.
§ 118g
Povinná ponuka na prevzatie
(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sama
alebo spolu s osobami konajúcimi s òou v zhode dosiahne alebo prekroèí kontrolný podiel v cie¾ovej spoloènosti, je povinná uskutoèni ponuku na prevzatie
vetkých akcií tejto spoloènosti (ïalej len povinná ponuka na prevzatie).
(2) Povinnos pod¾a odseku 1 sa nevzahuje na
a) fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá nado-
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budla kontrolný podiel v cie¾ovej spoloènosti v dôsledku ponuky na prevzatie uskutoènenej v súlade
s týmto zákonom, a ak táto ponuka nebola èiastoèná
ani podmienená pod¾a § 116 ods. 2 písm. h),
b) právneho nástupcu, ktorý vstupuje do vetkých
práv a záväzkov akcionára cie¾ovej spoloènosti, ak
tento akcionár splnil povinnos pod¾a odseku 1 alebo ak sa v dôsledku právneho nástupníctva nezvyuje podiel tohto akcionára na hlasovacích právach
v cie¾ovej spoloènosti,
c) fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá nadobúda akcie cie¾ovej spoloènosti kúpou podniku alebo jeho èasti postupom pod¾a osobitného zákona,21)
ak sa v dôsledku toho nezvýil jej podiel na hlasovacích právach v cie¾ovej spoloènosti,
d) fyzickú osobu alebo právnickú osobu konajúcu
v zhode s inou fyzickou alebo právnickou osobou, ak
sa nemení jej celkový podiel na hlasovacích právach
v cie¾ovej spoloènosti spolu s osobami konajúcimi
v zhode a dochádza iba k zmenám jeho vnútornej
truktúry.
(3) Ak k dosiahnutiu alebo prekroèeniu kontrolného
podielu v cie¾ovej spoloènosti zakladajúceho povinnos
pod¾a odseku 1 dolo konaním v zhode, majú túto povinnos vetky osoby konajúce v zhode; povinnos je
splnená, ak ponuku na prevzatie vyhlási ktoráko¾vek
z nich. Zo zmlúv uzatvorených v rámci ponuky na prevzatie sú osoby konajúce v zhode zaviazané spoloène
a nerozdielne. Za konanie v zhode pod¾a odseku 1 sa
povauje konanie pod¾a § 114 ods. 6 medzi osobami,
ktoré sú alebo sa v dôsledku nadobudnutia akcií stanú
akcionármi cie¾ovej spoloènosti.
(4) Protiplnenie pri povinnej ponuke na prevzatie
môe by vo forme peòaného protiplnenia, vo forme
cenných papierov alebo kombinácia týchto dvoch foriem. Ak navrhovate¾ ponúka aspoò èas plnenia vo forme cenných papierov, musí ako alternatívu ponúknu
aj peòané protiplnenie.
(5) Protiplnenie pri povinnej ponuke na prevzatie
musí by primerané hodnote akcií cie¾ovej spoloènosti;
primeranos protiplnenia sa doloí znaleckým posudkom, ktorý sa vypracúva pod¾a osobitného predpisu.101)
(6) Za primerané sa povauje protiplnenie, ktoré nie
je niie ako najvyie protiplnenie, ktoré navrhovate¾
alebo osoba konajúca v zhode s navrhovate¾om poskytla za akcie cie¾ovej spoloènosti za posledných 12 mesiacov pred vznikom povinnosti vyhlási povinnú ponuku
na prevzatie, a zároveò nie je niie ako protiplnenie
stanovené znaleckým posudkom a zároveò nemôe by
niie ako hodnota èistého obchodného imania vrátane
hodnoty nehmotného majetku podniku pripadajúceho
na jednu akciu pod¾a poslednej úètovnej závierky overenej audítorom pred vznikom povinnosti vyhlási povinnú ponuku na prevzatie. V prípade kótovaných akcií
primerané protiplnenie súèasne nemôe by niie ako
priemerný kurz týchto akcií dosiahnutý na burze cenných papierov za posledných 12 mesiacov pred vznikom povinnosti vyhlási povinnú ponuku na prevzatie.
(7) Výber znalca na urèenie výky protiplnenia vykoná Národná banka Slovenska zo zoznamu vedeného
pod¾a osobitného predpisu.102). Za znalca mono urèi
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právnickú osobu z odboru podnikové hospodárstvo,
odvetvie oceòovanie a hodnotenie podnikov. Znalecký
posudok na stanovenie výky protiplnenia musí urèova veobecnú hodnotu majetku podniku vrátane hodnoty nehmotného majetku podniku stanovenú v peniazoch.
(8) Na úèely stanovenia výky protiplnenia mono
poui aj znalecký posudok vypracovaný pred vznikom
povinnosti vyhlási povinnú ponuku na prevzatie, ak
medzi jeho vypracovaním a vznikom tejto povinnosti
neuplynulo viac ako es mesiacov a ak Národná banka
Slovenska jeho pouitie nezamietla.
(9) Do zverejnenia povinnej ponuky na prevzatie nesmie osoba pod¾a odseku 1 vykonáva hlasovacie práva
v cie¾ovej spoloènosti presahujúce kontrolný podiel.
(10) Na povinnú ponuku na prevzatie sa primerane
pouijú ustanovenia tohto zákona o ponuke na prevzatie, ak tento zákon neustanovuje inak.
(11) Osoba, ktorá plní povinnos pod¾a odseku 1,
nesmie vyhlási èiastoènú ponuku na prevzatie ani
podmienenú ponuku na prevzatie pod¾a § 116 ods. 2
písm. h).
(12) Návrh povinnej ponuky na prevzatie obsahuje
okrem náleitostí pod¾a § 116 ods. 2 aj deò vzniku povinnosti vyhlási ponuku na prevzatie, dôvody vyhlásenia tejto ponuky a opis metód, ktoré boli pouité na urèenie výky protiplnenia. K návrhu povinnej ponuky na
prevzatie je navrhovate¾ povinný predloi Národnej
banke Slovenska aj doklady preukazujúce výku protiplnenia, ktoré navrhovate¾ alebo osoby konajúce v zhode s navrhovate¾om poskytli za posledných 12 mesiacov pred vznikom povinnosti zverejni povinnú ponuku
na prevzatie.
(13) Povinnú ponuku na prevzatie nemono odvola.
§ 118h
Neuplatnenie urèitých práv
(1) Valné zhromadenie cie¾ovej spoloènosti môe rozhodnú o tom, e spoloènos uplatòuje odseky 4 a 6.
Toto rozhodnutie nemôe valné zhromadenie odvola
v èase od zverejnenia oznámenia pod¾a § 116 ods. 1 do
uplynutia lehoty platnosti ponuky na prevzatie.
(2) Rozhodnutie valného zhromadenia pod¾a odseku 1 a odvolanie tohto rozhodnutia sa prijíma a vyhotovuje za podmienok pod¾a osobitného predpisu.100)
(3) Predstavenstvo cie¾ovej spoloènosti rozhodnutie
valného zhromadenia pod¾a odseku 1 bez zbytoèného
odkladu zverejní a oznámi Národnej banke Slovenska
a orgánom doh¾adu vetkých èlenských tátov, v ktorých boli akcie cie¾ovej spoloènosti prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo v ktorých bola podaná iados o prijatie týchto akcií na obchodovanie na
regulovanom trhu.
(4) Na základe rozhodnutia pod¾a odseku 1 od zverejnenia ponuky na prevzatie do uplynutia lehoty platnosti ponuky na prevzatie sú voèi navrhovate¾ovi pre
prevody v rámci ponuky na prevzatie neúèinné obmedzenia prevodite¾nosti akcií cie¾ovej spoloènosti urèené
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v stanovách cie¾ovej spoloènosti alebo v zmluvách medzi cie¾ovou spoloènosou a jej akcionármi alebo medzi
akcionármi cie¾ovej spoloènosti navzájom.
(5) Na základe rozhodnutia pod¾a odseku 1 sa pri rozhodovaní valného zhromadenia cie¾ovej spoloènosti
o opatreniach a úkonoch pod¾a § 118d ods. 1 na úèely
urèenia poètu hlasovacích práv v cie¾ovej spoloènosti
na tomto valnom zhromadení stávajú neúèinnými obmedzenia hlasovacích práv v cie¾ovej spoloènosti vyplývajúce zo stanov cie¾ovej spoloènosti alebo zo zmlúv
medzi cie¾ovou spoloènosou a jej akcionármi alebo medzi akcionármi cie¾ovej spoloènosti navzájom.
(6) Ak navrhovate¾ po zverejnení výsledkov ponuky
na prevzatie, poprípade po oznámení pomerného uspokojenia pri èiastoènej ponuke na prevzatie, vlastní akcie cie¾ovej spoloènosti, s ktorými je spojených najmenej 75 % vetkých hlasovacích práv spojených
s akciami tejto spoloènosti, na základe rozhodnutia
pod¾a odseku 1 sa stávajú na valnom zhromadení,
ktoré navrhovate¾ zvolá na úèel zmeny stanov cie¾ovej
spoloènosti alebo vo¾by a odvolania èlenov orgánov cie¾ovej spoloènosti po zverejnení výsledkov ponuky na
prevzatie, poprípade po uplynutí zákonnej lehoty na
oznámenie pomerného uspokojenia pri èiastoènej ponuke na prevzatie, neúèinnými vetky
a) obmedzenia prevodite¾nosti akcií pod¾a odseku 4,
b) obmedzenia hlasovacích práv pod¾a odseku 5,
c) osobitné práva spojené s akciami cie¾ovej spoloènosti vyplývajúce z jej stanov, ktoré spoèívajú v práve
voli alebo odvoláva èlenov orgánov cie¾ovej spoloènosti.
(7) Neúèinnos obmedzení hlasovacích práv pod¾a
odsekov 5 a 6 nenastáva, ak je obmedzenie hlasovacích
práv finanène kompenzované.
(8) Osoby, ktorých práva boli obmedzené v súlade
s odsekmi 1 a 6, majú nárok na primeranú náhradu.
Táto náhrada sa urèuje v závislosti od druhu dotknutého práva.
(9) Neprimeranos náhrady nespôsobuje neplatnos
zmluvy uzatvorenej prijatím ponuky na prevzatie. Jej
príjemca je vak oprávnený domáha sa na súde doplatenia rozdielu medzi výkou náhrady uvedenou v ponuke na prevzatie a primeranou náhradou. Súdne rozhodnutie, ktoré priznáva právo na doplatenie rozdielu,
je, pokia¾ ide o priznané právo pre povinnú osobu, záväzné aj vo vzahu k ostatným osobám, ktoré ponuku
na prevzatie prijali.
§ 118i
Právo výkupu
(1) Navrhovate¾, ktorý uskutoènil ponuku na prevzatie, ktorá nebola èiastoèná ani podmienená pod¾a § 116
ods. 2 písm. h), má právo poadova od vetkých zostávajúcich akcionárov tejto cie¾ovej spoloènosti, aby na
neho previedli svoje akcie za primerané protiplnenie
(ïalej len právo výkupu), ak je majite¾om akcií, ktorých súhrnná menovitá hodnota predstavuje najmenej
95 % základného imania cie¾ovej spoloènosti, s ktorým
sú spojené hlasovacie práva a s ktorými je súèasne spo-

Strana 5868

Zbierka zákonov è. 644/2006

jený najmenej 95 % podiel na hlasovacích právach
v cie¾ovej spoloènosti.
(2) Na výpoèet podielu na hlasovacích právach pod¾a
odseku 1 sa postupuje ako pri výpoète podielu na hlasovacích právach spojených s akciami emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu na úèely plnenia oznamovacej povinnosti.
(3) Navrhovate¾, ktorý rozhodol o tom, e uplatní právo výkupu, je povinný toto rozhodnutie vrátane skutoèností, na základe ktorých mu toto právo vzniklo, bez
zbytoèného odkladu oznámi cie¾ovej spoloènosti, Národnej banke Slovenska a vetkým zostávajúcim akcionárom cie¾ovej spoloènosti. Centrálny depozitár poskytne navrhovatelovi na jeho písomnú iadost na
tento úèel zoznam akcionárov prísluného emitenta
a ich záloných verite¾ov; ustanovenie § 107 ods. 13 sa
pouije primerane.
(4) Právo výkupu je voèi dotknutým akcionárom
úèinné iba po udelení súhlasu Národnou bankou Slovenska. Národná banka Slovenska udelí navrhovate¾ovi súhlas, iba ak sú splnené podmienky na uplatnenie
tohto práva. Na konanie o iadosti o súhlas na uplatnenie práva výkupu sa primerane pouijú ustanovenia
§ 117. Navrhovate¾ môe súèasne s podaním iadosti
o udelenie súhlasu uplatni právo výkupu voèi akcionárom. Súèasne so zaslaním návrhu zmluvy o kúpe akcií a v prípade, e sa ponúka výmena za iné cenné papiere aj návrh zmluvy o výmene akcií za iné cenné
papiere, im musí zasla upozornenie, e toto jeho právo
je podmienené udelením súhlasu Národnej banky Slovenska.
(5) Právo pod¾a odseku 1 môe navrhovate¾ uplatni
najneskôr v lehote troch mesiacov od uplynutia lehoty
platnosti ponuky na prevzatie, inak toto právo zaniká.
Právo výkupu navrhovate¾ uplatní zaslaním návrhu
zmluvy o kúpe akcií vetkým zostávajúcim akcionárom
cie¾ovej spoloènosti. V návrhu zmluvy navrhovate¾ uvedie najmä
a) údaje o výke protiplnenia spôsobom pod¾a § 116
ods. 2 písm. i) vrátane odôvodnenia tejto výky protiplnenia,
b) lehotu na prijatie návrhu zmluvy,
c) lehotu a postup pri realizácii prevodu cenných papierov.
(6) Protiplnenie pri uplatnení práva výkupu môe by
vo forme peòaného protiplnenia, vo forme cenných papierov alebo kombinácia týchto dvoch foriem. Ak navrhovate¾ ponúka aspoò èas plnenia vo forme cenných
papierov, musí ako alternatívu ponúknu aj peòané
protiplnenie.
(7) Ponúkané protiplnenie musí by primerané hodnote akcií cie¾ovej spoloènosti. Protiplnenie sa povauje
za primerané, ak nie je niie ako protiplnenie, za ktoré
navrhovate¾ nadobudol podiel pod¾a odseku 1 na základe povinnej ponuky na prevzatie. Ak navrhovate¾ nadobudol podiel pod¾a odseku 1 na základe ponuky na prevzatie vyhlásenej dobrovo¾ne, protiplnenie pouité v
tejto ponuke sa povauje za primerané vdy vtedy, ak
navrhovate¾ prostredníctvom tejto ponuky na prevzatie
nadobudol akcie s hlasovacím právom predstavujúce
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najmenej 90 % podiel na tej èasti základného imania
cie¾ovej spoloènosti, ktorá bola predmetom ponuky na
prevzatie; ak navrhovate¾ prostredníctvom tejto ponuky na prevzatie nenadobudol akcie s hlasovacím právom predstavujúce najmenej 90 % podiel na tej èasti
základného imania cie¾ovej spoloènosti, ktorá bola
predmetom ponuky na prevzatie, urèí sa výka protiplnenia pod¾a § 118g ods. 5 a 7, prièom znalecký posudok nesmie by starí ako tri mesiace odo dòa zverejnenia oznámenia pod¾a odseku 3.
(8) Povinná osoba prijme návrh zmluvy v lehote uvedenej v návrhu zmluvy, inak v lehote desiatich pracovných dní od udelenia súhlasu Národnej banky Slovenska pod¾a odseku 4. Ak povinná osoba návrh v tejto
lehote neprijme, môe sa navrhovate¾ domáha na
súde, aby prijatie návrhu nahradil súdnym rozhodnutím. Navrhovate¾ je povinný poskytnú znalecký posudok na iados povinnej osoby. Toto právo musí navrhovate¾ uplatni do troch mesiacov od uplynutia lehoty
pod¾a prvej vety, inak zaniká.
(9) Povinná osoba môe bez zbytoèného odkladu od
doruèenia návrhu zmluvy poiada súd, aby primeranos ponúkaného protiplnenia preskúmal. Toto právo
zaniká, ak nebolo uplatnené do jedného mesiaca odo
dòa doruèenia návrhu zmluvy.
(10) Súdne rozhodnutie, ktorým bolo akcionárovi priznané právo na inú výku protiplnenia, ako je uvedená
v návrhu zmluvy, zaväzuje navrhovate¾a aj voèi iným
zostávajúcim akcionárom. Ak výka protiplnenia nebola urèená znaleckým posudkom, dôkazné bremeno
o primeranosti ponúkaného protiplnenia nesie navrhovate¾.
(11) Na úèel vykonania prevodu akcií cie¾ovej spoloènosti je predstavenstvo cie¾ovej spoloènosti povinné
poskytnú navrhovate¾ovi potrebnú súèinnos.
(12) Ak bolo v prípade, e sú predmetom práva výkupu zaknihované akcie cie¾ovej spoloènosti, prijatie návrhu povinnej osoby nahradené súdnym rozhodnutím,
toto súdne rozhodnutie nahrádza aj príkaz prevodcu
na registráciu prevodu cenného papiera v evidencii majite¾ov zaknihovaných cenných papierov.
§ 118j
Právo na odkúpenie
(1) Ak nastali okolnosti pod¾a § 118i ods. 1, je akcionár, ktorý vlastní zostávajúce akcie cie¾ovej spoloènosti, oprávnený poadova od navrhovate¾a, aby od neho
nadobudol jeho akcie za primerané protiplnenie.
(2) Právo pod¾a odseku 1 môe zostávajúci akcionár
uplatni najneskôr v lehote troch mesiacov od uplynutia lehoty platnosti ponuky na prevzatie, inak toto právo zaniká. Zostávajúci akcionár toto právo uplatní zaslaním návrhu zmluvy o kúpe akcií. V návrhu zmluvy
uvedie najmä
a) poadované primerané peòané protiplnenie alebo
primerané protiplnenie v cenných papieroch,
b) lehotu na prijatie návrhu zmluvy,
c) lehotu a postup pri realizácii prevodu cenných papierov.
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(3) Povinná osoba pod¾a odseku 1 prijme návrh zmluvy v lehote uvedenej v návrhu, inak v lehote desiatich
pracovných dní od jeho doruèenia. Ak povinná osoba
návrh zmluvy v tejto lehote neprijme, môe sa oprávnená osoba domáha na súde, aby prijatie návrhu nahradil súdnym rozhodnutím. Toto právo musí uplatni do
troch mesiacov od uplynutia lehoty pod¾a prvej vety,
inak zaniká.
(4) Povinná osoba pod¾a odseku 1 môe bez zbytoèného odkladu od doruèenia návrhu zmluvy poiada súd,
aby primeranos poadovaného protiplnenia preskúmal. Toto právo zaniká, ak nebolo uplatnené do jedného mesiaca odo dòa doruèenia návrhu zmluvy. Ak výka protiplnenia nebola urèená znaleckým posudkom,
dôkazné bremeno o primeranosti ponúkaného protiplnenia nesie oprávnená osoba.
(5) Ustanovenia § 118i sa uplatnia primerane.
§ 118k
Splnomocòovacie ustanovenie
Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska
a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa môu ustanovi ïalie podrobnosti o návrhu ponuky na prevzatie
a o podmienkach, za ktorých sa ponuka na prevzatie
uskutoèòuje.
§ 118l
(1) Ustanovenia tohto zákona týkajúce sa ponuky na
prevzatie sa nevzahujú na cenné papiere vydané centrálnymi bankami èlenských tátov ani na cenné papiere vydané zahraniènými otvorenými investiènými spoloènosami pod¾a osobitného predpisu.102a)
(2) Na úèely posudzovania, èi ide o otvorené subjekty
kolektívneho investovania, sa opatrenia prijaté týmito
investiènými spoloènosami majúce za cie¾ zabezpeèi,
aby sa kurz ich cenných papierov významne nelíil od
ich hodnoty èistých aktív, povaujú za rovnocenné s ich
vyplatením z majetku týchto subjektov.
§ 118m
Rozhodné právo
(1) Otázky vo veciach poskytovania informácií zamestnancom cie¾ovej spoloènosti a otázky vo veciach
práva obchodných spoloèností, najmä pokia¾ ide o urèenie podielu na hlasovacích právach v cie¾ovej spoloènosti, ktorý sa povauje za kontrolný podiel, výnimky
z povinnosti uskutoèni ponuku na prevzatie, ako aj
podmienky, za splnenia ktorých môu orgány cie¾ovej
spoloènosti uskutoèni opatrenia, ktoré môu vies
k zmareniu ponuky na prevzatie, sa spravujú právnym
poriadkom èlenského tátu, v ktorom má sídlo cie¾ová
spoloènos. Doh¾ad v týchto veciach vykonáva prísluný orgán doh¾adu tohto èlenského tátu.
(2) Otázky v iných veciach súvisiacich s ponukou na
prevzatie, najmä vo veciach súvisiacich s protiplnením
a vo veciach konania o ponuke na prevzatie, najmä
oznámenie rozhodnutia navrhovate¾a uskutoèni ponuku na prevzatie alebo vzniku povinnosti navrhovate-
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¾a uskutoèni ponuku na prevzatie, náleitosti ponuky
na prevzatie a zverejnenie ponuky na prevzatie, sa
spravujú právnym poriadkom èlenského tátu prísluného orgánu doh¾adu.
(3) Na výpoèet kontrolného podielu na hlasovacích
právach v cie¾ovej spoloènosti a spôsob jeho výpoètu
v prípade emitenta so sídlom v inom èlenskom táte sa
pouijú ustanovenia právneho predpisu èlenského tátu, v ktorom má sídlo prísluný emitent..
Poznámky pod èiarou k odkazom 100 a 102a znejú:

100) § 187 ods. 2 Obchodného zákonníka.
101
) Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è.
492/2004 Z. z. o stanovení veobecnej hodnoty majetku.
102
) Zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
102a
) § 4 ods. 6 zákona è. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní..

26. § 135 sa dopåòa odsekmi 7 a 9, ktoré znejú:
(7) Národná banka Slovenska pri výkone doh¾adu
nad obchodníkom s cennými papiermi najmä preskúmava a hodnotí organizáciu riadenia, rozdelenie zodpovednosti, prijaté stratégie, zavedené systémy a postupy
pri výkone povolených èinností, informaèné toky a riziká, ktorým obchodník s cennými papiermi je alebo
môe by vystavený, prièom súèasne overuje ich dostatoèné krytie vlastnými zdrojmi financovania. Národná
banka Slovenska vykoná aspoò raz roène preskúmanie
a hodnotenie primerane k povahe a rozsahu vykonávaných èinností. Na základe vykonávaného doh¾adu Národná banka Slovenska posúdi, èi organizácia riadenia
obchodníka s cennými papiermi, prijaté stratégie, zavedené systémy a postupy pri výkone povolených èinností a vlastné zdroje zodpovedajú obozretnému riadeniu obchodníka s cennými papiermi a súèasne posúdi
dostatoènos krytia rizík vlastnými zdrojmi.
(8) Pri výkone doh¾adu nad 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 tátu, so Slovenskou komorou audítorov, s audítormi a má právo vymieòa si s
nimi informácie a upozorni ich na nedostatky zistené
pri vykonaní doh¾adu. Na poskytovanie informácií pod¾a tohto odseku sa nevzahuje povinnos mlèanlivosti
pod¾a tohto zákona a osobitných predpisov. Národná
banka Slovenska si pri spolupráci s orgánmi doh¾adu
v iných èlenských tátoch vymieòa najmä informácie
o riadení a vlastníckej truktúre dohliadaných subjektov, ktoré im umonia riadny výkon doh¾adu a hodnotenie dodriavania podmienok na udelenie povolenia,
ako aj vetky informácie, ktoré im môu pomôc pri monitorovaní takýchto dohliadaných subjektov, najmä
likvidity, kapitálovej primeranosti, ochrany investorov,
obmedzovania ve¾kej majetkovej angaovanosti, administratívnych a úètovných postupov a vnútorných kontrolných mechanizmov. Poskytnuté dôverné informácie od orgánov doh¾adu v iných èlenských tátoch môe
Národná banka Slovenska zverejni len so súhlasom
zahranièného orgánu doh¾adu, ktorý tieto informácie
poskytol. Ak zákon neustanovuje inak, poskytnuté dô-
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verné 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 a podnikania dohliadaných
subjektov na nekonsolidovanom alebo konsolidovanom základe, najmä pokia¾ 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,
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.
(9) Informácie poskytnuté pod¾a odseku 8 mono poui len na úèely výkonu doh¾adu, auditu a na úèely
kontroly audítorov. Orgány a osoby uvedené v odseku 8
sú povinné zabezpeèi utajenie týchto informácií a zachováva o nich mlèanlivos pod¾a tohto zákona a osobitných predpisov; tieto informácie si môu orgány
a osoby uvedené v odseku 12 poskytnú navzájom len
s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska..
27. Za § 135b sa vkladá § 135c, ktorý znie:
§ 135c
(1) Národná banka Slovenska je povinná spolupracova s príslunými orgánmi doh¾adu iných èlenských
tátov a vymieòa si s nimi informácie na úèely výkonu
doh¾adu nad uskutoèòovaním ponuky na prevzatie cie¾ových spoloèností, ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike
alebo v inom èlenskom táte.
(2) Národná banka Slovenska vykonáva doh¾ad nad
ponukou na prevzatie v prípade cie¾ovej spoloènosti so
sídlom v Slovenskej republike, ak sú akcie tejto cie¾ovej
spoloènosti prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu v Slovenskej republike, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Ak akcie cie¾ovej spoloènosti so sídlom v Slovenskej republike nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike, doh¾ad nad ponukou na prevzatie vykonáva prísluný orgán doh¾adu
toho èlenského tátu, na ktorého regulovanom trhu sú
akcie cie¾ovej spoloènosti prijaté na obchodovanie.
(4) Ak sú akcie cie¾ovej spoloènosti so sídlom v Slovenskej republike, ktoré sú predmetom ponuky na prevzatie, prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
v Slovenskej republike a zároveò na regulovanom trhu
v inom èlenskom táte, doh¾ad nad ponukou na prevzatie vykonáva
a) Národná banka Slovenska, ak boli akcie cie¾ovej
spoloènosti prijaté na obchodovanie najskôr na regulovanom trhu v Slovenskej republike, alebo
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b) prísluný orgán doh¾adu tohto iného èlenského tátu, ak boli akcie cie¾ovej spoloènosti prijaté na obchodovanie najskôr na regulovanom trhu v tomto
èlenskom táte.
(5) Ak sú akcie cie¾ovej spoloènosti so sídlom v Slovenskej republike, ktoré sú predmetom ponuky na prevzatie, prijaté na obchodovanie zároveò na regulovanom trhu v Slovenskej republike a na regulovanom
trhu v inom èlenskom táte, prièom boli prijaté na obchodovanie súèasne, cie¾ová spoloènos urèí, ktorý
z orgánov doh¾adu prísluných èlenských tátov je prísluný vykonáva doh¾ad nad ponukou na prevzatie.
Svoje rozhodnutie oznámi cie¾ová spoloènos písomne
prísluným orgánom doh¾adu najneskôr v prvý deò obchodovania a zverejní ho.
(6) Národná banka Slovenska vykonáva doh¾ad nad
ponukou na prevzatie aj vtedy, ak sú akcie cie¾ovej spoloènosti so sídlom v inom èlenskom táte prijaté na obchodovanie
a) iba na regulovanom trhu v Slovenskej republike
a nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu v inom èlenskom táte,
b) súèasne na regulovanom trhu v Slovenskej republike a v inom èlenskom táte, ktorý nie je tátom jej
sídla, prièom boli tieto akcie prijaté na obchodovanie
najskôr na regulovanom trhu v Slovenskej republike,
c) súèasne na regulovanom trhu v Slovenskej republike a v inom èlenskom táte, ktorý nie je tátom jej
sídla, prièom cie¾ová spoloènos spôsobom pod¾a odseku 5 urèila, e orgánom oprávneným na výkon doh¾adu je Národná banka Slovenska.
(7) Národná banka Slovenska informuje Komisiu
o tom, e je orgánom prísluným na výkon doh¾adu nad
vykonávaním ponúk na prevzatie, a o sankciách, ktoré
je oprávnená uloi za obchádzanie ustanovení tohto
zákona, a ich zmenách v Slovenskej republike..
28. § 138 a 141 znejú:
§ 138
(1) Doh¾adom na konsolidovanom základe sa rozumie doh¾ad nad konsolidovaným celkom na úèel sledovania a obmedzenia rizík, ktorým je obchodník s cennými papiermi vystavený v dôsledku svojej úèasti
v konsolidovanom celku.
(2) Konsolidovaný celok je tvorený
a) materským obchodníkom s cennými papiermi alebo
materským obchodníkom s cennými papiermi v Európskej únii a aspoò jedným obchodníkom s cennými papiermi, finanènou intitúciou, nad ktorými má
materský obchodník s cennými papiermi alebo materský obchodník s cennými papiermi v Európskej
únii kontrolu alebo v nich má majetkovú úèas,
b) materskou finanènou holdingovou spoloènosou
alebo finanènou holdingovou spoloènosou v Európskej únii a aspoò jedným obchodníkom s cennými
papiermi, nad ktorým má finanèná holdingová spoloènos alebo finanèná holdingová spoloènos v Eu-

Èiastka 249

Zbierka zákonov è. 644/2006

rópskej únii kontrolu alebo v òom má majetkovú
úèas, alebo
c) holdingovou spoloènosou so zmieanou èinnosou
a aspoò jedným obchodníkom s cennými papiermi,
nad ktorým má holdingová spoloènos so zmieanou
èinnosou kontrolu alebo v òom má majetkovú
úèas.
(3) Národná banka Slovenska vykonáva doh¾ad nad
konsolidovaným celkom pod¾a odseku 2 písm. c) v rozsahu sledovania vnútroskupinových obchodov pod¾a
§ 143i ods. 2 medzi holdingovou spoloènosou so zmieanou èinnosou a obchodníkom s cennými papiermi,
ktorý je súèasou konsolidovaného celku pod¾a odseku 2 písm. c) a v rozsahu poskytovania informácií pod¾a
§ 141.
(4) Národná banka Slovenska vedie zoznam finanèných holdingových spoloèností pod¾a odseku 2 písm. b).
Tento zoznam zasiela Národná banka Slovenska prísluným orgánom doh¾adu èlenských tátov a Komisii.
(5) Na výkon konsolidovaného doh¾adu nad obchodníkmi s cennými papiermi sa primerane vzahujú ustanovenia osobitného predpisu o doh¾ade na konsolidovanom základe nad bankami,109a) ak tento zákon
neustanovuje inak, prièom sa kadý odkaz na materskú banku v èlenskom táte povauje za odkaz na materského obchodníka s cennými papiermi v èlenskom
táte a kadý odkaz na materskú banku v Európskej
únii sa povauje za odkaz na materského obchodníka
s cennými papiermi v Európskej únii.
(6) Ak má úverová intitúcia ako materskú spoloènos obchodníka s cennými papiermi, tak len tento materský obchodník s cennými papiermi podlieha poiadavkám na konsolidovanom základe.
(7) Ak má obchodník s cennými papiermi ako materskú spoloènos banku v èlenskom táte, tak len táto
materská banka podlieha poiadavkám na konsolidovanom základe pod¾a osobitného predpisu.109a)
(8) Ak je dcérskou spoloènosou finanènej holdingovej intitúcie úverová intitúcia aj obchodník s cennými papiermi, na úverovú intitúciu sa vzahujú poiadavky na základe konsolidovanej finanènej situácie
finanènej holdingovej intitúcie.
(9) Poiadavky pod¾a osobitného predpisu na uznanie vnútorných modelov109b) sa tie uplatòujú, ak iados predloí materská úverová intitúcia v Európskej
únii a jej dcérske spoloènosti alebo materský obchodník s cennými papiermi v Európskej únii a jeho dcérske
spoloènosti alebo spoloène dcérske spoloènosti materskej finanènej holdingovej spoloènosti v Európskej
únii.
(10) Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) finanènou holdingovou intitúciou finanèná intitúcia, ktorá nie je zmieanou finanènou holdingovou
spoloènosou a ktorej dcérskymi spoloènosami sú
prevane obchodníci s cennými papiermi alebo finanèné intitúcie, prièom aspoò jedna jeho dcérska
spoloènos je obchodníkom s cennými papiermi,
b) holdingovou spoloènosou so zmieanou èinnosou
materská spoloènos iná ako finanèná holdingová
intitúcia, obchodník s cennými papiermi alebo

c)

d)

e)

f)

g)
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zmieaná finanèná holdingová spoloènos, prièom
aspoò jedna jeho dcérska spoloènos je obchodníkom s cennými papiermi,
zmieanou finanènou holdingovou spoloènosou
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,
materským obchodníkom s cennými papiermi obchodník s cennými papiermi, ktorého dcérskou spoloènosou je obchodník s cennými papiermi alebo finanèná intitúcia alebo ktorá má v nich majetkovú
úèas a nie je dcérskou spoloènosou iného obchodníka s cennými papiermi, ktorému bolo udelené povolenie Národnou bankou Slovenska, alebo finanènej holdingovej intitúcie zaloenej v Slovenskej
republike,
materským obchodníkom s cennými papiermi v Európskej únii materský obchodník s cennými papiermi, ktorý nie je dcérskou spoloènosou iného obchodníka s cennými papiermi, ktorému bolo udelené
povolenie v èlenskom táte, alebo finanènej holdingovej intitúcie zaloenej v èlenskom táte,
materskou finanènou holdingovou spoloènosou finanèná holdingová intitúcia, ktorá nie je dcérskou
spoloènosou obchodníka s cennými papiermi, ktorému bolo udelené povolenie Národnou bankou Slovenska, ani finanènej holdingovej intitúcie zaloenej v Slovenskej republike,
materskou finanènou holdingovou spoloènosou
v Európskej únii materská finanèná holdingová spoloènos, ktorá nie je dcérskou spoloènosou obchodníka s cennými papiermi, ktorému bolo udelené povolenie v èlenskom táte, ani inej finanènej
holdingovej intitúcie zaloenej v èlenskom táte.
§ 139

(1) Materský obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpeèi, aby boli ustanovenia § 71, § 74 ods. 4
a 5, § 74a, § 74c ods. 1 a osobitného predpisu109c) dodriavané aj konsolidovaným celkom, ktorého je súèasou.
(2) Obchodník s cennými papiermi, ktorý je súèasou
konsolidovaného celku pod¾a § 138 ods. 2 písm. b), je
povinný zabezpeèi, aby boli ustanovenia § 71, § 74
ods. 4 a 5, § 74a, § 74c ods. 1 a osobitného predpisu109c)
dodriavané konsolidovaným celkom, ktorého je súèasou.
(3) Ak je súèasou konsolidovaného celku pod¾a
§ 138 ods. 2 písm. b) viac obchodníkov s cennými papiermi, ustanovenia odseku 2 sa vzahujú len na obchodníka s cennými papiermi, na ktorého sa uplatòuje
doh¾ad na konsolidovanom základe.
(4) Ak obchodník s cennými papiermi má súèasne
kontrolu nad finanènou intitúciou so sídlom v neèlenskom táte alebo má majetkovú úèas v tejto osobe, je
povinný zabezpeèi, aby boli ustanovenia § 71, § 74
ods. 4 a 5, § 74a, § 74c ods. 1 a osobitného predpisu109c)
dodriavané konsolidovaným celkom, ktorého je súèasou; rovnaká povinnos vyplýva pre obchodníka
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s cennými papiermi aj v prípade, e uvedená kontrola
alebo majetková úèas prináleí jeho materskej finanènej holdingovej spoloènosti.
(5) Osoba, ktorá je súèasou konsolidovaného celku
pod¾a § 138 ods. 2 písm. a) alebo b), je povinná vypracúva a predklada Národnej banke Slovenska priamo
alebo prostredníctvom materského obchodníka s cennými papiermi alebo materskej finanènej holdingovej
spoloènosti alebo obchodníka s cennými papiermi urèeného Národnou bankou Slovenska vetky výkazy,
hlásenia a iné správy, ktoré sú potrebné na výkon doh¾adu na konsolidovanom základe, a to ustanoveným
spôsobom a v ustanovených termínoch; materský obchodník s cennými papiermi alebo materská finanèná
holdingová spoloènos sú povinné vypracúva a predklada Národnej banke Slovenska vetky výkazy, hlásenia a iné správy, ktoré sú potrebné na výkon doh¾adu
na konsolidovanom základe, a to ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch; ich truktúru, rozsah, obsah, formu, èlenenie, termíny, spôsob, postup
a miesto predkladania vrátane metodiky na ich vypracúvanie ustanoví opatrenie, ktoré vydá Národná banka
Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov. Údaje a iné informácie uvedené vo výkazoch, v hláseniach
a iných správach musia by zrozumite¾né, preh¾adné,
preukazné, musia poskytova pravdivý obraz o hlásených skutoènostiach a musia by predloené vèas. Ak
predloené výkazy, hlásenia a iné správy nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, obchodník
s cennými papiermi, finanèná holdingová intitúcia
alebo iná osoba, ktorá ich vypracovala a predloila, je
povinná na vyiadanie Národnej banky Slovenska
predloi podklady a poda vysvetlenie v òou urèenej lehote.
(6) Audítor osoby, ktorá je súèasou konsolidovaného
celku pod¾a § 138 ods. 2 písm. a) alebo b), je na úèely výkonu doh¾adu na konsolidovanom základe povinný poskytnú informácie Národnej banke Slovenska a audítorom tohto materského obchodníka s cennými papiermi
alebo materskej finanènej holdingovej spoloènosti.
(7) Materský obchodník s cennými papiermi alebo
materská finanèná holdingová spoloènos pod¾a § 138
ods. 2 písm. a) alebo b) oznámi Národnej banke Slovenska audítorov, ktorí budú vykonáva audit osôb, ktoré
sú súèasou konsolidovaného celku pod¾a § 138 ods. 2
písm. a) alebo b), najneskôr do konca kalendárneho
roka, za ktorý má by audit vykonaný.
(8) Odseky 5 a 6 sa rovnako vzahujú na holdingovú
spoloènos so zmieanou èinnosou pod¾a § 138 ods. 2
písm. c), na osobu, ktorá je súèasou konsolidovaného celku pod¾a § 138 ods. 2 písm. c), a na audítora takých osôb.
(9) Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska
a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia
a) rozsah a spôsob dodriavania povinností materského obchodníka s cennými papiermi na konsolidovanom základe, ako aj metódy konsolidácie údajov na
tieto úèely,
b) rozsah a spôsob dodriavania povinností obchodníka s cennými papiermi, ktorý je súèasou konsolidovaného celku pod¾a § 138 ods. 2 písm. a) alebo b).
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§ 140
(1) Osoba, ktorá je súèasou konsolidovaného celku
pod¾a § 138 ods. 2, je povinná vytvori kontrolné mechanizmy, ktoré zabezpeèujú správnos poskytovaných informácií na úèely výkonu doh¾adu na konsolidovanom základe, a rovnako je povinná zabezpeèi
dodriavanie ustanovení § 71 konsolidovaným celkom
na úèel zabezpeèenia, aby kontrolné mechanizmy
v rámci systémov vnútornej kontroly boli dostatoène
harmonizované a vetky informácie potrebné na výkon
doh¾adu na konsolidovanom základe boli dostupné
a správne. Osoby, ktoré sú súèasou konsolidovaného
celku, sú na úèely doh¾adu na konsolidovanom základe
povinné poskytova si navzájom informácie potrebné
na plnenie povinností vznikajúcich im v súvislosti s ich
úèasou v konsolidovanom celku.
(2) Národná banka Slovenska je oprávnená vykona
doh¾ad na mieste alebo je oprávnená poiada o vykonanie doh¾adu na mieste prísluný orgán doh¾adu iného èlenského tátu nad osobami, ktoré sú súèasou
konsolidovaného celku pod¾a § 138 ods. 2, na úèely výkonu tohto doh¾adu; Národná banka Slovenska je povinná vykona doh¾ad na mieste na základe iadosti
prísluného orgánu doh¾adu iného èlenského tátu.
(3) Materský obchodník s cennými papiermi alebo finanèná holdingová spoloènos pod¾a § 138 ods. 2 písm.
a) alebo b) je povinná zabezpeèi vykonanie auditu
v osobách, ktoré sú súèasou konsolidovaného celku
pod¾a § 138 ods. 2 na úèely výkonu doh¾adu na konsolidovanom základe. Tieto osoby sú povinné na iados
materského obchodníka s cennými papiermi alebo materskej finanènej holdingovej spoloènosti uzavrie
zmluvu o audítorskej èinnosti.
§ 141
(1) Národná banka Slovenska môe na základe predchádzajúceho súhlasu udeli výnimku z uplatòovania
poiadaviek na vlastné zdroje na konsolidovanom základe v prípade konsolidovaného celku, ktorého súèasou nie je úverová intitúcia.
(2) Národná banka Slovenska môe na základe predchádzajúceho súhlasu nahradi poiadavku na vlastné
zdroje na konsolidovanom základe pod¾a osobitného
predpisu a poiadavkou na vlastné zdroje pod¾a odsekov 3 alebo 4, ak vetci obchodníci s cennými papiermi
v konsolidovanom celku postupujú pod¾a § 74 ods. 13
a v konsolidovanom celku nie je úverová intitúcia.
(3) Ak sú splnené podmienky pod¾a odseku 2, materský obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpeèi vlastné zdroje na konsolidovanej úrovni, ktoré sú
vdy vyie alebo rovné vyej z nasledovných dvoch
hodnôt, vypoèítaných na základe konsolidovanej finanènej pozície materského obchodníka s cennými papiermi a v súlade s osobitným predpisom:
a) súèet poiadaviek na vlastné zdroje pod¾a § 74 ods. 5
písm. a) a c),
b) poiadavka na vlastné zdroje pod¾a § 74 ods. 6.
(4) Ak sú splnené podmienky pod¾a odseku 2, obchodník s cennými papiermi kontrolovaný finanènou
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holdingovou intitúciou je povinný zabezpeèi vlastné
zdroje na konsolidovanej úrovni, ktoré sú vdy vyie
alebo rovné vyej z nasledovných dvoch hodnôt vypoèítaných na základe konsolidovanej finanènej pozície
finanènej holdingovej intitúcie a v súlade s osobitným
predpisom:
a) súèet poiadaviek na vlastné zdroje pod¾a § 74 ods. 5
písm. a) a c),
b) poiadavka na vlastné zdroje pod¾a § 74 ods. 6.
(5) Národná banka Slovenska môe na základe predchádzajúceho súhlasu nahradi poiadavku na vlastné
zdroje na konsolidovanom základe pod¾a osobitného
predpisu poiadavkou na vlastné zdroje pod¾a odseku 6
alebo 7, ak vetci obchodníci s cennými papiermi v konsolidovanom celku postupujú pod¾a § 74 ods. 13 a 14
a v konsolidovanom celku nie je úverová intitúcia.
(6) Ak sú splnené podmienky pod¾a odseku 5, materský obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpeèi vlastné zdroje na konsolidovanej úrovni, ktoré sú
vdy vyie alebo rovné súètu poiadaviek pod¾a § 74
ods. 5 písm. a) a c) a hodnoty stanovenej pod¾a § 74
ods. 6 vypoèítaných na základe konsolidovanej finanènej pozície materského obchodníka s cennými papiermi a v súlade s osobitným predpisom.15)
(7) Ak sú splnené podmienky pod¾a odseku 5, obchodník s cennými papiermi kontrolovaný finanènou
holdingovou intitúciou je povinný zabezpeèi vlastné
zdroje na konsolidovanej úrovni, ktoré sú vdy vyie
alebo rovné súètu poiadaviek pod¾a § 74 ods. 5
písm. a) a c) a hodnoty stanovenej pod¾a § 74 ods. 6 vypoèítaných na základe konsolidovanej finanènej pozície materského obchodníka s cennými papiermi a v súlade s osobitným predpisom.
(8) Náleitosti iadosti o udelenie predchádzajúcich
súhlasov pod¾a odsekov 1, 2 a 5 a podmienky na jeho
udelenie ustanoví opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov..
Poznámky pod èiarou k odkazom 109a a 109c znejú:

109a) § 44 a 49 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
109b
) § 33c zákona è. 483/2001 Z. z.
109c
) § 29 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

29. § 142 a 143 sa vypúajú.
30. V § 143a sa slová banky, intitúcie elektronických peòazí nahrádzajú slovami úverové intitúcie.
31. V § 143b písm. a) bode 1b sa slová § 138 ods. 5
písm. n) nahrádzajú slovami § 143b písm. d).
32. V § 143b písm. b) prvom bode sa slová banka, intitúcia elektronických peòazí, nahrádzajú slovami
úverová intitúcia,.
33. V § 143b písm. c) sa slová § 138 ods. 5 písm. n)
nahrádzajú slovami písmena d).
34. § 143b sa dopåòa písmenami d) a e), ktoré znejú:
d) ovládaním sa na úèely doplòujúceho doh¾adu rozumie vzah v skupine osôb, v ktorej
1. jedna osoba kontroluje inú osobu,
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2. jedna osoba má majetkovú úèas v inej osobe alebo
3. osoby sú navzájom prepojené vzahom vyjadrujúcim vplyv na riadení porovnate¾ný s vplyvom zodpovedajúcim majetkovej úèasti alebo cez väèinu
tých istých osôb v tatutárnych orgánoch alebo
dozorných orgánoch dvoch alebo viacerých osôb,
e) regulovanou osobou obchodník s cennými papiermi,
banka, intitúcia elektronických peòazí, poisovòa,
správcovská spoloènos a rovnaká zahranièná osoba..
35. V § 144 sa odsek 1 dopåòa písmenami m) a o),
ktoré znejú:
m) uloi obchodníkovi s cennými papiermi udriava
hodnotu vlastných zdrojov vo výke presahujúcej
hodnotu minimálnych poiadaviek na vlastné zdroje
urèenej týmto zákonom,
n) uloi obchodníkovi s cennými papiermi uplatòova
osobitné postupy zoh¾adòovania znehodnotenia majetku a predpokladaných strát z podsúvahových poloiek obchodníka s cennými papiermi, ak obchodníkom s cennými papiermi vykonané ocenenie
majetku alebo hodnota obchodníkom s cennými papiermi vypoèítaných predpokladaných strát z podsúvahových poloiek nezodpovedá objektívnej skutoènosti, a to na úèel plnenia poiadaviek na vlastné
zdroje,
o) uloi obchodníkovi s cennými papiermi alebo poboèke zahranièného obchodníka s cennými papiermi zníi významné riziká, ktoré podstupuje pri výkone svojich èinností..
36. V § 144 odsek 5 znie:
(5) Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky
v èinnosti navrhovate¾a ponuky na prevzatie, konkurenènej ponuky na prevzatie, povinnej ponuky na prevzatie a uplatòovate¾a práva výkupu spoèívajúce v poruení povinností uloených týmto zákonom alebo
v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona alebo osobitných zákonov upravujúcich ich povinnosti,111) môe
pod¾a závanosti, miery zavinenia a povahy zistených
nedostatkov
a) uloi sankcie pod¾a odseku 1 písm. a), e) a i),
b) pozastavi ponuku na prevzatie, konkurenènú ponuku na prevzatie, povinnú ponuku na prevzatie
a uplatnenie práva výkupu,
c) zakáza vyhlásenie ponuky na prevzatie, konkurenènej ponuky na prevzatie, povinnej ponuky na
prevzatie a zakáza uplatnenie práva výkupu,
d) uloi èlenom tatutárnych orgánov cie¾ovej spoloènosti sankcie pod¾a odseku 7..
37. V § 144 ods. 7 sa vypúajú slová alebo subkonsolidovaného celku.
38. § 144 ods. 8 písm. a) prvý bod znie:
1. plán plnenia poiadaviek na vlastné zdroje,.
39. V § 144 ods. 9 sa slová klesne pod 8 % nahrádzajú slovami neplní poiadavky pod¾a § 74.
40. V § 147 ods. 2 písm. a) sa slová klesne pod 4 %
nahrádzajú slovami plní minimálne poiadavky na
vlastné zdroje na menej ako 50 %.
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41. V § 156 ods. 1 písm. b) znie:
b) poiadavky na vlastné zdroje obchodník s cennými
papiermi plní na menej ako 25 %,.
42. V § 170 ods. 3 prvej vete sa za slová odseku 1
vkladajú slová a emitent, ktorého cenné papiere boli
prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a druhá
veta sa vypúa.
43. Za § 173e sa vkladá § 173f, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 173f
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2007
(1) Ustanovenia § 74 ods. 1 a 10 sa do 31. decembra
2010 nevzahujú na obchodníka s cennými papiermi,
ktorý poskytuje investièné sluby a investièné èinnosti
len vo vzahu k opciám, futures, swapom a iným derivátovým nástrojom vzahujúcim sa na komodity a k finanèným rozdielovým zmluvám.
(2) Obchodník s cennými papiermi, na ktorého sa
vzahuje § 74 ods. 12 alebo 13 a ktorého celkové pozície
v obchodnej knihe nepresahujú 50 miliónov EUR a ktorého priemerný poèet zamestnancov v priebehu finanèného roku neprekroèí 100, môe nahradi do 31. decembra 2011 poiadavku na vlastné zdroje pod¾a § 74
ods. 5 písm. d) niou z týchto hodnôt:
a) poiadavka pod¾a § 74 ods. 5 písm. d),
b) 12/88 z vyej z nasledujúcich
1. súèet poiadaviek na vlastné zdroje pod¾a § 74
ods. 5 písm. a) a c) a
2. poiadavka na vlastné zdroje pod¾a § 76 ods. 6,
bez oh¾adu na skutoènos, èi sa uplatòuje výnimka pod¾a § 74 ods. 12.
(3) Ak sa uplatòuje odsek 2 písm. b) druhý bod,
uplatní sa dodatoèné zvýenie pod¾a § 74 ods. 6 najmenej raz roène. V prípade uplatnenia odchýlky pod¾a odseku 8 nesmú vlastné zdroje pre obchodníka s cennými
papiermi klesnú pod úroveò vypoèítanú v súlade
s právnymi predpismi platnými k 31. decembru 2006;
to neplatí, ak takéto zníenie je odôvodnené zníením
rozsahu èinnosti obchodníka s cennými papiermi.
(4) Na uplatnenie výnimky pod¾a odseku 2 sa vyaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska.
(5) Obchodník s cennými papiermi, na ktorého sa
vzahuje monos prekroèenia limitov majetkovej angaovanosti pod¾a § 74a, nemusí do výpoètu poiadaviek na vlastné zdroje pod¾a § 74 odseku 5 písm. b) do
31. decembra 2010 zoh¾adni prekroèenia týchto limitov, len ak sú splnené tieto podmienky:
a) obchodník s cennými papiermi poskytuje investièné
sluby a investièné èinnosti týkajúce sa opcií, futures, swapov a iných derivátových nástrojov vzahujúcich sa na komodity a derivátových nástrojov pre
presun úverového rizika,
b) obchodník s cennými papiermi neposkytuje takéto
investièné sluby alebo èinnosti pre alebo v mene retailových klientov,
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c) nedodranie limitov pod¾a § 74a vzniká v súvislosti
s expozíciami vyplývajúcimi zo zmlúv, ktoré sú finanènými nástrojmi uvedenými v písmene a) a týkajú sa komodít alebo podkladových nástrojov, ako sú
klimatické zmeny, dopravné sadzby, oprávnenia na
emisie, miery inflácie alebo iné úradné hospodárske
tatistiky vypoèítanými v súlade s osobitným
predpisom15) alebo v súvislosti s expozíciami vyplývajúcimi zo zmlúv, ktoré sa týkajú dodávok komodít
alebo emisných kvót,
d) obchodník s cennými papiermi má zdokumentovanú stratégiu riadenia a predovetkým kontroly a obmedzenia rizík, ktoré vyplývajú z koncentrácie expozícií, a bez zbytoèného odkladu informuje Národnú
banku Slovenska o tejto stratégii a o vetkých významných zmenách týkajúcich sa tejto stratégie,
uskutoèòuje primerané opatrenia s cie¾om zabezpeèi priebené monitorovanie kreditnej kvality dlníkov v súlade s ich vplyvom na riziko koncentrácie
a obchodník s cennými papiermi musí by na základe týchto opatrení schopný primerane a dostatoène
rýchlo reagova na akéko¾vek zhorenie kreditnej
kvality.
(6) Ak obchodník s cennými papiermi prekroèí vnútorné limity urèené v súlade so stratégiou pod¾a odseku 5 písm. d), je povinný bez zbytoèného odkladu oznámi Národnej banke Slovenska a zmluvnej strane
rozsah a povahu tohto prekroèenia.
(7) Obchodník s cennými papiermi, ktorý poèíta
hodnotu rizikovo váených expozícií pouitím prístupu
interných ratingov, musí ma poèas prvého, druhého
a tretieho kalendárneho roka od 1. januára 2007 vlastné zdroje rovné alebo vyie ako hodnoty uvedené v odseku 8. Obchodník s cennými papiermi, ktorý pouíva
pokroèilý prístup merania pre výpoèet poiadaviek na
vlastné zdroje na operaèné riziko, musí ma vlastné
zdroje rovné alebo vyie ako hodnoty uvedené v odseku 8 poèas druhého a tretieho kalendárneho roka od
1. januára 2007.
(8) Hodnota vlastných zdrojov pod¾a odseku 1 poèas
prvého kalendárneho roka je 95 %, druhého kalendárneho roka 90 % a tretieho kalendárneho roka 80 %
z celkovej minimálnej poiadavky na vlastné zdroje
pod¾a predpisov úèinných pred 1. januárom 2007.
(9) Do 31. decembra 2007 môe obchodník s cennými papiermi namiesto tandardizovaného prístupu pre
kreditné riziko pouíva výpoèet rizikovo upravených
aktív a podsúvahových poloiek pod¾a doterajích
predpisov úèinných pred 1. januárom 2007.
(10) Ak obchodník s cennými papiermi postupuje
pod¾a odseku 9,
a) kreditné deriváty sa zahàòajú do zoznamu plne rizikových poloiek, a tým sa im priradí 100 % kreditná
váha pod¾a doterajích predpisov platných do
31. decembra 2006,
b) hodnoty kreditných ekvivalentov pre derivátové nástroje sa vypoèítavajú pod¾a doterajích predpisov
platných do 31. decembra 2006 bez oh¾adu na to, èi
sa súvahové alebo podsúvahové poloky z nich vy-
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plývajúce a hodnoty kreditných ekvivalentov povaujú za hodnoty rizikovo váených expozícií.
(11) Ak obchodník s cennými papiermi postupuje
pod¾a odseku 9, vo vzahu k expozíciám, pre ktoré sa
pouíva tandardizovaný prístup,
a) ustanovenia o zmieròovaní kreditného rizika pod¾a
tohto zákona sa neuplatòujú, ale pouívajú sa postupy pod¾a predpisov úèinných pred 1. januárom
2007,
b) ustanovenia o sekuritizácii pod¾a tohto zákona nemusia by Národnou bankou Slovenska uplatòované.
(12) Ak obchodník s cennými papiermi postupuje
pod¾a odseku 9, poiadavka na vlastné zdroje na operaèné riziko pod¾a § 74 ods. 5 písm. d) sa zniuje o percentuálnu hodnotu, ktorá predstavuje pomer hodnoty
expozícií obchodníka s cennými papiermi, pre ktoré sú
hodnoty rizikovo váených expozícií poèítané v súlade
s monosou pod¾a odseku 9, k celkovej hodnote jej expozícií.
(13) Ak obchodník s cennými papiermi postupuje
pod¾a odseku 9, vzahujú sa na jeho majetkovú angaovanos predpisy úèinné pred 1. januárom 2007.
(14) Ak obchodník s cennými papiermi postupuje
pod¾a odseku 9, vetky odkazy týkajúce sa tandardizovaného prístupu pre kreditné riziko sa povaujú za
odkazy na ustanovenia o výpoète rizikovo váených aktív pod¾a predpisov úèinných pred 1. januárom 2007.
(15) Ak obchodník s cennými papiermi postupuje
pod¾a odseku 9, pred 1. januárom 2008 sa neuplatòujú
ustanovenia týkajúce sa systému hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu a § 74c ods. 3 a na povinnos
obchodníka s cennými papiermi uverejòova informácie sa vzahujú predpisy úèinné pred 1. januárom
2007.
(16) Národná banka Slovenska môe na úèel výpoètu
minimálnej poiadavky na vlastné zdroje na operaèné
riziko pouitím tandardizovaného prístupu pre operaèné riziko uzna pre obchodnú líniu obchodovanie
na finanèných trhoch percentuálnu hodnotu 15 %, ak
prísluný ukazovate¾ pre túto obchodnú líniu predstavuje najmenej 50 % z celkových ukazovate¾ov pre vetky obchodné línie vypoèítaných v súlade s § 74 ods. 6 a
8 a osobitným predpisom, a to s pouitím najviac do
31. decembra 2012.
(17) Národná banka Slovenska môe
a) do 31.decembra 2012 povoli obchodníkovi s cennými papiermi pri výpoète rizikovo váených expozícií
pouitie 50 % rizikovej váhy pre expozície z obchodov, ktorých predmetom je prenájom majetku vzahujúci sa na kancelárske alebo iné obchodné
priestory, za podmienok ustanovených osobitným
predpisom,
b) do 31. decembra 2010 na úèel vymedzenia zabezpeèenia úveru po termíne splatnosti uzna iné zabezpeèenie, ne je prípustné zabezpeèenie pre zmieròovanie kreditného rizika,
c) do 31. decembra 2011 pre vymedzené expozície na
úèel moného zníenia rizikovej váhy na 50 % pri
tandardizovanom prístupe pre kreditné riziko urèi

d)

e)

f)

g)

h)
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poèet dní po termíne splatnosti a do 180, ak je to
vhodné vzh¾adom na miestne podmienky,
ak neuplatní monos pod¾a písmena c), urèi vyí
poèet dní pre expozície voèi zmluvným stranám na
území iného èlenského tátu, ktorého prísluné orgány doh¾adu uplatnili túto monos; poèet dní je od
90 a do poètu urèeného príslunými orgánmi doh¾adu pre expozície voèi takýmto zmluvným stranám na svojom území,
pre banky iadajúce o pouívanie prístupu interných ratingov do 31. decembra 2009 schváli skrátenie trojroèného obdobia predpísaného pre pouívanie vhodných ratingových systémov, a to a na
obdobie jedného roka do 31. decembra 2009,
pre obchodníka s cennými papiermi iadajúceho
o pouívanie vlastných odhadov straty v prípade zlyhania alebo vlastných odhadov konverzných faktorov schváli skrátenie ustanoveného trojroèného obdobia na obdobie dvoch rokov do 31. decembra
2008,
do 31. decembra 2012 umoni obchodníkovi s cennými papiermi naïalej uplatòova na úèasti pod¾a
osobitného predpisu získané pred úèinnosou tohto
zákona zaobchádzanie tak, ako ustanovuje osobitný
predpis,
do 31. decembra 2017 oslobodi od uplatòovania
prístupu interných ratingov niektoré kapitálové poh¾adávky drané obchodníkom s cennými papiermi
alebo dcérskou spoloènosou obchodníka s cennými
papiermi k 31. decembru 2007 za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.

(18) Do 31. decembra 2010 expozíciami váená priemerná strata v prípade zlyhania pre vetky retailové expozície, ktoré sú zabezpeèené nehnute¾nosami urèenými na bývanie a nevyuívajú tátne záruky, nesmie
by niia ako 10 %.
(19) Obchodník s cennými papiermi, ktorému nebolo
povolené pouíva vlastné odhady straty v prípade zlyhania alebo vlastné odhady konverzných faktorov,
môe ma pri implementácii prístupu interných ratingov, ale najneskôr do 31. decembra 2007 vzh¾adom na
obdobie pozorovania relevantné údaje z dvoch rokov.
A do 31. decembra 2010 sa obdobie pozorovania predluje kadoroène o jeden rok.
(20) Ak ide o akcie cie¾ovej spoloènosti, ktoré sú predmetom ponuky na prevzatie a ktoré boli k 1. januáru
2007 prijaté na obchodovanie súèasne na regulovaných trhoch v Slovenskej republike a v inom èlenskom
táte, Národná banka Slovenska sa v lehote tyroch
týdòov od tohto dòa dohodne s orgánmi doh¾adu dotknutých èlenských tátov, ktorý z nich je prísluný vykonáva doh¾ad nad ponukou na prevzatie. V opaènom
prípade cie¾ová spoloènos najneskôr v prvý deò obchodovania po uplynutí tejto lehoty urèí, ktorý z orgánov
doh¾adu dotknutých èlenských tátov je prísluný vykonáva doh¾ad nad ponukou na prevzatie. Svoje rozhodnutie oznámi cie¾ová spoloènos písomne dotknutým orgánom doh¾adu a zverejní ho.
(21) Národná banka Slovenska vykonáva doh¾ad nad
ponukou na prevzatie aj vtedy, ak predmetom ponuky
na prevzatie sú akcie cie¾ovej spoloènosti so sídlom
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v inom èlenskom táte, ktoré boli k 1. januáru 2007 prijaté na obchodovanie súèasne na regulovaných trhoch
v Slovenskej republike a v inom èlenskom táte, a Národná banka Slovenska sa do tyroch týdòov od tohto
dátumu dohodla s orgánmi doh¾adu dotknutých èlenských tátov, e je oprávnená vykonáva doh¾ad nad
ponukou na prevzatie; to platí aj v prípade, keï v dôsledku neuzavretia dohody o príslunosti medzi orgánmi doh¾adu príslunos Národnej banky Slovenska urèila samotná cie¾ová spoloènos.
(22) Ponuky na prevzatie vyhlásené do 1. januára
2007 sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov.
(23) Práva ustanovené v § 118i a 118j je moné uplatni len v prípade ponúk na prevzatie vyhlásených po
1. januári 2007..
44. Za § 174 sa vkladá § 174a, ktorý znie:
§ 174a
Zruovacie ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2007
Zruujú sa:
1. vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 558/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania výkazov, hlásení alebo
preh¾adov z úètovnej evidencie a tatistickej evidencie a ustanovuje obsah, forma, èlenenie, termíny,
spôsob a miesto predkladania výkazov, hlásení
a iných správ obchodníka s cennými papiermi a zahranièného obchodníka s cennými papiermi, v znení
vyhláky è. 34/2003 Z. z., vyhláky è. 166/2005
Z. z. a vyhláky Národnej banky Slovenska
è. 626/2006 Z. z.,
2. vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 559/2002 Z. z. o primeranosti vlastných zdrojov
obchodníkov s cennými papiermi v znení vyhláky
è. 753/2002 Z. z., vyhláky è. 166/2005 Z. z. a vyhláky Národnej banky Slovenska è. 626/2006 Z. z.,
3. vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 631/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o predkladaní výkazov, hlásení a správ právnických
osôb zahrnutých do konsolidovaných celkov obchodníka s cennými papiermi a centrálneho depozitára v znení vyhláky è. 166/2005 Z. z. a vyhláky
Národnej banky Slovenska è. 626/2006 Z. z..
45. V prílohe sa zo zoznamu preberaných právnych
aktov Európskych spoloèenstiev a Európskej únie vypúa bod 2.
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Èl. III
a
è.
è.
è.
è.
è.

Zákon è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene
doplnení niektorých zákonov v znení zákona
430/2003 Z. z., zákona è. 186/2004 Z. z., zákona
580/2004 Z. z., zákona è. 645/2004 Z. z., zákona
747/2004 Z. z., zákona è. 7/2005 Z. z., zákona
340/2005 Z. z., zákona è. 10/2006 Z. z. a zákona
262/2006 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 3 písm. a) tvrtom bode sa slová poisovacom
agentovi, poisovacom maklérovi nahrádzajú slovami
sprostredkovate¾ovi poistenia.
2. Za § 73 sa vkladá § 73a, ktorý znie:
§ 73a
Zruuje sa vyhláka Ministerstva financií Slovenskej
republiky è. 64/2005 Z. z. o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ poisovne, zaisovne, poboèky zahraniènej poisovne a poboèky zahraniènej zaisovne..
Èl. IV
Zákon è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 186/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z.,
zákona è. 721/2004 Z. z., zákona è. 747/2004 Z. z.
a zákona è. 310/2006 Z. z. sa mení takto:
1. V § 87 ods. 4 sa slová v zozname Národnej banky
Slovenska, ktorý zverejní Národná banka Slovenska vo
svojom Vestníku, nahrádzajú slovami v zozname,
ktorý vedie Národná banka Slovenska pod¾a osobitného predpisu79a) a ktorý zverejní vo svojom Vestníku.
Poznámka pod èiarou k odkazu 79a znie:

79a) § 6 ods. 16 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

2. V § 87 sa vypúajú odseky 5 a 8.
3. V § 112 sa vypúa odsek 9.
Èl. V
Zákon è. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia
a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. e) tvrtom bode sa slová poisovacom
agentovi, poisovacom maklérovi nahrádzajú slovami
sprostredkovate¾ovi poistenia.

Doterajie body 3 a 12 sa oznaèujú ako body 2 a 11.

2. V § 4 ods. 1 sa vypúajú slová je fyzická osoba,
ktorá.

46. Príloha sa dopåòa bodmi 12 a 13, ktoré znejú:
12. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investièných spoloèností a úverových
intitúcií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 177,
30. 6. 2006).
13. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie (Ú. v. EÚ L 142, 30. 4. 2004)..

3. V § 4 odsek 2 znie:
(2) Výluèný sprostredkovate¾ poistenia, ktorý je fyzickou osobou, tatutárny orgán alebo aspoò jeden
èlen tatutárneho orgánu výluèného sprostredkovate¾a
poistenia, ktorý je právnickou osobou, a kadý ich zamestnanec vykonávajúci èinnos, ktorej obsahom je
sprostredkovanie poistenia, musia spåòa poiadavky
pre základný stupeò odbornej spôsobilosti pod¾a § 17
a musia by dôveryhodnými osobami..
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4. V § 5 ods. 1 sa vypúajú slová je fyzická osoba,
ktorá.
5. V § 5 odsek 3 znie:
(3) Podriadený sprostredkovate¾ poistenia, ktorý je
fyzickou osobou, tatutárny orgán alebo aspoò jeden
èlen tatutárneho orgánu podriadeného sprostredkovate¾a poistenia, ktorý je právnickou osobou, a kadý
ich zamestnanec vykonávajúci èinnos, ktorej obsahom je sprostredkovanie poistenia, musia spåòa poiadavky pre základný stupeò odbornej spôsobilosti
pod¾a § 17 a musia by dôveryhodnými osobami..
6. V § 8 ods. 2 sa slová Úrad pre finanèný trh (ïalej
len úrad) nahrádzajú slovami Národná banka Slovenska a legislatívna skratka úrad vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami Národná banka Slovenska v príslunom tvare.
7. V § 11 odsek 5 znie:
(5) Evidovanými údajmi v zozname výluèných
sprostredkovate¾ov poistenia sú
a) registraèné èíslo,
b) názov alebo obchodné meno, sídlo, právna forma
a identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené, ak ide
o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko a rodné
èíslo, ak ide o fyzickú osobu,
c) miesto trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak
je odliné od miesta trvalého pobytu, ak ide o fyzickú
osobu,
d) názov tátu, na území ktorého výluèný sprostredkovate¾ poistenia vykonáva sprostredkovanie poistenia,
e) obchodné meno a sídlo poisovne, ktorá výluèného
sprostredkovate¾a poistenia navrhuje zapísa do registra,
f) dátum prijatia úplného návrhu na zápis do registra,
g) dátum zápisu do registra,
h) dátum zruenia zápisu do registra..
8. V § 11 ods. 6 sa slová písm. a) a f) a písm. h)
a j) nahrádzajú slovami písm. a) a d) a písm. f) a
h).
9. V § 11 odsek 7 znie:
(7) Zverejòovanými údajmi v zozname výluèných
sprostredkovate¾ov poistenia a v zozname podriadených sprostredkovate¾ov poistenia sú údaje pod¾a odseku 5 písm. a) a b) s výnimkou rodného èísla. Ak ide
o fyzickú osobu, zverejòovaným údajom je aj názov
obce, v ktorej má výluèný sprostredkovate¾ poistenia
alebo podriadený sprostredkovate¾ poistenia trvalý pobyt, alebo názov obce, v ktorej majú tieto fyzické osoby
miesto podnikania, ak je odliná od obce, v ktorej majú
trvalý pobyt. Ak ide o právnickú osobu, zverejòovaným
údajom je aj názov obce, v ktorej má právnická osoba
sídlo..
10. V § 13 ods. 1 písm. c) sa slová poisovací agent,
poisovací maklér nahrádzajú slovami sprostredkovate¾ poistenia.
11. V § 13 ods. 3 sa slová poisovací agent, poisovací maklér nahrádzajú slovami sprostredkovate¾ poistenia.
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12. V § 19 ods. 4 písmeno a) znie:
a) tatutárnemu orgánu, èlenovi tatutárneho orgánu
alebo èlenovi dozornej rady sprostredkovate¾a poistenia, sprostredkovate¾a zaistenia, vedúcemu poboèky výluèného sprostredkovate¾a poistenia, poisovacieho agenta, poisovacieho makléra alebo
sprostredkovate¾a zaistenia pokutu a do výky dvanásnásobku mesaèného priemeru jeho príjmov od
poisovne, sprostredkovate¾a poistenia, sprostredkovate¾a zaistenia alebo od poboèky výluèného
sprostredkovate¾a poistenia, poisovacieho agenta,
poisovacieho makléra alebo sprostredkovate¾a zaistenia,.
Èl. VI
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.
a zákona è. 214/2006 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 40 ods. 3 prvej vete sa slová do 0,01 % nahrádzajú slovami do 0,1 % a slová celková výka roèného príspevku vak sa nahrádzajú slovami do objemu
aktív dohliadaného subjektu, ktorý spravuje majetok
investovaný v rámci dôchodkového sporenia alebo kolektívneho investovania, sa na úèely roèných príspevkov zahàòa aj majetok spravovaný dohliadaným subjektom; celková výka roèného príspevku vak môe
by najmenej 30 000 Sk a.
2. Za § 45 sa vkladá § 45a, ktorý znie:
§ 45a
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 19. decembra 2006
Roèné príspevky pre dohliadané subjekty na rok
2007 urèí banková rada postupom pod¾a tohto zákona
do 20. januára 2007. Roèné príspevky na rok 2007,
ktoré neprevyujú sumu 10 000 Sk, a prvú splátku
z ostatných roèných príspevkov na rok 2007 sú dohliadané subjekty povinné uhradi do 20. februára 2007..
3. V celom texte zákona sa vo vetkých tvaroch vypúajú slová alebo zástupca vedúceho zamestnanca
útvaru doh¾adu nad finanèným trhom16), slová a zástupca vedúceho zamestnanca útvaru doh¾adu nad finanèným trhom a slová alebo zástupca vedúceho zamestnanca útvaru doh¾adu nad finanèným trhom,.
Èl. VII
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie
a) 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.,
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zákonom è. 340/2005 Z. z., zákonom è. 341/2005
Z. z., zákonom è. 214/2006 Z. z. a týmto zákonom,
b) 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., záko-
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nom è. 336/2005 Z. z., zákonom è. 213/2006 Z. z.
a týmto zákonom.
Èl. VIII
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2007
okrem ustanovení èl. VI, ktoré nadobúdajú úèinnos
dòom vyhlásenia, ustanovenia èl. III bodu 2., ktoré nadobúda úèinnos 30. decembra 2006 a ustanovenia
èl. II bodu 1., ktoré nadobúda úèinnos 1. januára
2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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645
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 19 ods. 6 zákona è. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 26. októbra 2006 è. 2545/2006-100, ktorým sa dopåòa výnos Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky z 13. apríla 2004 è. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti
po¾nohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva (oznámenie è. 224/2004 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 25. januára 2006 è. 1467/2006-100 (oznámenie
è. 61/2006 Z. z.).
Výnosom sa upravuje poskytnutie podpory na úhradu kody spôsobenej podmáèaním, ktorá vznikla v dôsledku
povodne.
Výnos nadobúda úèinnos dòom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos je uverejnený v èiastke 23/2006 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a mono
doò nazrie na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
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