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Abstrakt 

Cieľom predkladanej dizertačnej práce je poskytnutie analýzy vývoja 

regulačného rámca zahájenia a vykonávania podnikateľskej činnosti prostredníctvom 

úverovej inštitúcie v rámci Európskej únie (EÚ). Jedným z hlavných dôvodov pre 

bádanie autora je vývoj regulačného rámca, ktorý nastal v dôsledku finančnej krízy. 

Táto preukázala svoje deštrukčné následky najmä po finančnom kolapse Lehman 

Brothers v septembri 2008. Normotvorná reakcia EÚ na krízu viedla k vzniku nového 

Európskeho systému finančného dohľadu (ESFS). Nový regulačný rámec sa dotýka 

nielen postavenia národných orgánov normotvorby a činnosti národných orgánov 

dohľadu, ale aj rozsahu  práv a povinností všetkých regulovaných a dohliadaných 

subjektov finančného trhu. 

Dizertačná práca pozostáva z piatich kapitol. Každá sa venuje vývoju 

regulačného rámca technických nástrojov obozretného podnikania úverových inštitúcií. 

Úvodná prvá kapitola definuje nástroje obozretného podnikania, ktoré sú aplikované tak 

úverovými inštitúciami ako aj ich orgánmi dohľadu v zmysle súčasných smerníc 

o kapitálových požiadavkách (CRD smernice). 

Druhá kapitola popisuje vývoj procesu harmonizácie v oblasti úverových 

inštitúcií, pričom pozostáva z troch základných častí. V prvej je pozornosť zameraná na 

prvé pokusy harmonizácie spájané s prijatím I. bankovej smernice. Druhá časť 

preukazuje, aké boli dôsledky schválenia Jednotného európskeho aktu a prijatia 

konceptu vnútorného trhu na proces harmonizácie v oblasti úverových inštitúcií. Tretia 

časť je venované Lamfallusyho regulačnému rámcu, ktorý bol navrhnutý za účelom 

dosiahnutia cieľov, ktoré vytýčil Finančný plán pre finančné služby. 

Tretia kapitola sa plne zameriava na nový Európsky systém finančného dohľadu. 

Jej prvá časť poukazuje na medzinárodné aspekty novej architektúry dohľadu. Ostatné 

jej časti popisujú a vyhodnocujú organizačný rámec, oprávnenia a povinnosti Európskej 

rady pre systémové riziká a nových Európskych orgánov dohľadu. (ESAs). 

V štvrtej kapitole je pozornosť venovaná rozsahu právomocí nových Európskych 

orgánov dohľadu v oblasti normotvorby. Jej prvá časť v krátkosti predstavuje niektoré 

vybrané pramene práva EÚ v zmysle Lisabonskej zmluvy, ktoré sú relevantné pre 

oblasť úverových inštitúcií. Druhá časť predstavuje špecifické znaky, legislatívny 

proces prijímania a odlišnosti právne záväzných technických štandardov, ktoré majú 



 

byť vydávané ako delegované akty, vykonávacie akty, regulačné technické predpisy 

a vykonávacie technické predpisy. Tretia časť analyzuje a vysvetľuje právomoci ESAs 

vydávať právne nezáväzné odporúčania a usmernenia, ktoré majú dopĺňať existujúci 

rámec právne záväzných noriem. 

Závery sú obsiahnuté v piatej kapitole. Hlavným úmyslom tejto dizertačnej 

práce je poskytnutie prvotnej relatívne ucelenej analýzy Európskeho systému 

finančného dohľadu so zameraním na záväzné technické normy ako nástroje úplnej 

harmonizácie. V dôsledku skutočnosti, že predmetný rámec sa nachádza v rannom 

štádiu svojej existencie, bude potrebné zozbierať viac skúseností ohľadne jeho 

fungovania, aby bolo možné poskytnúť nezávislú analýzu. Aj z tohto dôvodu by mala 

byť predkladaná dizertačná práca považovaná za pilotné dielo v tejto oblasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The purpose of the presented thesis is to analyse the developments of the 

regulatory framework relating to the taking up and pursuit of the business of credit 

institutions within the European Union (EU). One of the main reasons for this research 

is the development of the regulatory framework in the aftermath of the financial crises 

which showed its destructive effects after the financial collapse of Lehman Brothers in 

September 2008.  The EU regulatory respond to the crisis led to the establishment of the 

new European System of Financial Supervision (ESFS). The new regulatory framework 

affects not only the role of the national standard setters and the work of national 

supervisory authorities but also rights and duties of all regulated and supervised entities 

of the financial market. 

The thesis is composed of five chapters. Each of them is dealing with the 

development of the regulatory framework concerning technical instruments of 

prudential supervision in the area of credit institutions. The introductory Chapter One 

defines instruments of prudential supervision which are applied by credit institutions 

and their supervisors under the present so-called Capital requirement directives (CRD).  

Chapter Two describes the evolution of the process of harmonisation in the area 

of credit institutions. The chapter consists of three parts. Part One focuses on the early 

efforts of harmonisation connected with the adoption of the first banking directive. Part 

Two demonstrates how the adoption of the Single European Act and the concept of the 

internal market have influenced the process of harmonisation in the area of credit 

institutions. Part Three is devoted to the so-called Lamfallusy regulatory framework 

which was developed for the purpose of transformation of the Financial Services Action 

Plan goals into the real life.  

Chapter Three focuses fully on the new European System of Financial 

Supervision. Part One outlines the international aspects of the new supervisory 

architecture. The others parts describe and evaluate the operational framework, roles 

and duties of the European Systemic Risk Board and of the new European Supervisory 

Authorities (ESAs).  

Chapter Four concentrates on the powers of the European Supervisory 

Authorities in the area of standard setting. Part One describes briefly some sources of 

EU law under the Lisbon Treaty relevant for the area of credit institutions. Part Two 



 

presents the features, legislative process of adoption and differences between legally 

binding technical standards which may be adopted as delegated acts, implementing acts, 

regulatory technical standards or implementing technical standards. Part Three analyses 

and explains the powers of the ESAs to issue legally non-binding recommendations and 

guidelines which shall complement the existing set of binding rules. 

Conclusions are drawn in Chapter Five. The main aim of the thesis is to focus on 

strengths and weaknesses of the ESFS and to provide initial throughout analysis of the 

ESFS with focus on binding technical standards as mean of maximal harmonisation. 

Due to the early stage of the existence of this framework, more evidence on its 

functioning will be needed to be in the position to provide an independent analysis. 

Therefore this thesis should be seen as pioneer work on this topic. 
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Úvod 
 

Následky spojené s podaním návrhu zo dňa 15. septembra 2008 na konkurznom 

súde Spojených štátov pre južný dištrikt New Yorku obsahujúcom žiadosť investičnej 

banky Lehman Brothers Holdings Inc., ktorej účelom bolo nadobudnúť ochranu pred 

veriteľmi podľa kapitoly 11 hlavy 11 Zákonníka Spojených štátov, zostanú spojené 

s doposiaľ najväčšou finančnou krízou 21. storočia. Pre rozsah znehodnotenia 

finančných aktív sme sa mohli počas ostatných štyroch rokov niekedy stretnúť 

s prirovnávaniami tejto finančnej krízy k veľkej hospodárskej kríze, ktorej negatívne 

dopady na hospodárstvo, spoločenský život, mieru nezamestnanosti a chudobu 

počiatkom 30-tych rokov 20. storočia mi ešte ako dieťaťu živo opisovali moji starí 

rodičia Helena a Artúr Jassinger.  

Takmer automatickou reakciou na negatívne dôsledky spôsobené finančnými 

krízami je snaha politických elít navrhnúť a presadzovať legislatívne opatrenia, ktorých 

dlhodobým cieľom má byť predchádzanie možnosti vzniku situácie, ktorá by mohla 

opätovne vyústiť do finančnej krízy obdobných rozmerov. Krátkodobým cieľom je 

posilnenie dôvery v stabilitu finančných trhov. 

Správne pochopenie súčasného a možného budúceho vývoja v oblasti regulácie 

podnikateľskej činnosti úverových inštitúcií vyžaduje znalosť harmonizačných snáh 

v tejto oblasti. Pre uvedené, predtým než je venovaná pozornosť novému Európskemu 

systému finančného dohľadu, dizertačná práca analyzuje základné vývojové etapy 

harmonizácie v tejto oblasti. 

Následne sú predstavené iniciatívy Komisie, ktoré sa uskutočňujú v súlade 

s politickou objednávkou členských štátov vyjadrenou v príslušných záveroch 

Európskej rady a Rady EÚ. Tieto v priebehu rokov 2009 až 2011 vyústili nielen 

v oblasti podnikania úverových inštitúcií  k snahám o vytvorenie tzv. „single rule 

book“, teda o vytvorenie systému pozostávajúcemu tak z právne záväzných 

legislatívnych a nelegislatívnych aktov Európskej únie, ako aj z právne nezáväzných 

noriem. Predmetný súbor noriem, ktorý sa má v priebehu nasledujúcich rokov dopĺňať, 

má prispieť k čo najväčšej miere harmonizácie podmienok uskutočňovania 

podnikateľskej činnosti úverových inštitúcií, ako aj ostatných regulovaných subjektov 

pôsobiacich na finančných trhoch. 
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Inštitucionálny rámec, ktorý má zabezpečovať pokračovanie v harmonizačných 

snahách je zhmotnený v subjektoch, ktoré predstavujú Európsky systém finančného 

dohľadu, ktoré zahájili svoju činnosť od januára 2011.  

Subjekty novej architektúry Európskeho systému finančného dohľadu majú 

dopady nielen na mieru participácie v procese tvorby nových právne záväzných 

predpisov a technických predpisov v oblasti požiadaviek na obozretné podnikanie 

úverových inštitúcií, ale aj na deľbu právomocí medzi národnými orgánmi dohľadu 

a regulácie a týmito novými orgánmi.  

Predkladaná dizertačná práca preto odráža úmysel autora ozrejmiť a podrobiť 

analýze postavenie a najvýznamnejšie právomoci nových subjektov Európskeho 

systému finančného dohľadu, a to s dôrazom na nové mechanizmy normotvorby, 

vrátane právomocí nových Európskych orgánov dohľadu v rozhodovacej oblasti. 

Rozsah právomocí nových Európskych orgánov dohľadu podlieha dynamickému 

vývoju, a preto je záver dizertačnej práce venovaný analýze niektorých nových 

legislatívnych návrhov, ktoré budú mať v budúcnosti zásadný vplyv na rozsah 

povinností úverových inštitúcií a právomoci ich orgánov dohľadu najmä v oblasti 

krízového manažmentu. 

Tvorba predkladanej dizertačnej práce predstavovala pre autora výzvu tak 

v oblasti jej metodológie, ako aj v oblasti využívania dostupných zdrojov. Snahou 

autora bolo kombinovať praktickú analýzu s teoretickou analýzou. Nakoľko nový 

Európsky systém finančného dohľadu zahájil svoju činnosť len v januári 2011, pričom 

rozsah kompetencií najmä Európskych orgánov dohľadu podlieha permanentným 

zmenám v dôsledku dopĺňania rozsahu ich právomocí a úloh týkajúcich sa participácie 

normotvornej činnosti, boli možnosti autora opierať sa v dostatočnej miere o rozsiahle 

výsledky vedeckého bádania v tejto oblasti značne limitované. Z uvedeného dôvodu 

podroboval autor analýze najmä existujúce legislatívne akty, ktoré zriadili Európsky 

systém finančného dohľadu, ako aj pracovné materiály zverejnené tak Komisiou ako aj 

 ostatnými inštitúciami, ktoré sa zúčastňovali na procese ich prijímania. Pre uvedené nie 

je dobre možné nezávisle zhodnotiť efektívnosť činnosti nových orgánov Európskeho 

systému finančného dohľadu, ale len načrtnúť hlavné vývojové tendencie.  
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1. Obozretné podnikanie úverových inštitúcií 
 

Otázka výnimočnosti postavenia úverových inštitúcií je v odbornej literatúre 

predmetom rôznych úvah. Aj keď sa odpovede na túto otázku rôznia, možno v nich 

identifikovať spoločné charakteristické znaky vyjadrujúce úlohy bánk, ktoré podporujú 

výnimočnosť ich postavenia. Uvedené znaky spočívajú v tom, že banky: 

- poskytujú finančné služby, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie hospodárstva, 

ako je prijímanie vkladov od verejnosti a poskytovanie úverov. V tejto úlohe 

finančného sprostredkovateľa, ktorý zabezpečuje alokáciu voľne dostupných 

finančných prostriedkov reprezentovaných vkladmi formou ich poskytovania 

prostredníctvom úverov, predstavujú banky primárny zdroj likvidity pre väčšinu 

finančných a nefinančných inštitúcii, a zároveň sa realizovaním svojich 

obchodných politík podieľajú na určovaní množstva finančných prostriedkov 

v hospodárstve, 

- sa v zásadnej miere podieľajú na uskutočňovaní platobného styku, ktorého 

riadne fungovanie prispieva k plneniu finančných záväzkov a k upevňovaniu 

verejnej dôvery, ktorá je dôležitá pre zdravé hospodárstvo, 

- predstavujú nástroj transformácie monetárnej politiky do reálneho 

hospodárstva.1 

 

Mohlo by sa zdať, že podnikanie bánk je založené na relatívne jednoduchom 

obchodnom modeli, ktorým je prijímanie vkladov a poskytovanie úverov. 

Problematickou stránkou tohto na prvý pohľad jednoduchého obchodného modelu je 

skutočnosť, že banky vykazujú na strane pasív záväzky z vkladov voči ich vkladateľom, 

ktoré sú splatné na požiadanie, a na strane aktív dlhodobé pohľadávky z poskytnutých 

úverov. Existencia nesúladu medzi krátkou lehotou možnej splatnosti záväzkov 

a nepomerne dlhou lehotou splatnosti pohľadávok môže v situácií nedôvery vkladateľov 

spôsobiť masívny výber vkladov, ktorý môže ohroziť platobnú schopnosť banky, jej 

likviditu a tým aj nedôveru na finančných trhoch. V závislosti od významnosti banky 

                                                 
1 Pozri napr. Hüpkes, E., Insolvency – why a special regime for banks ? in CURRENT 
DEVELOPMENTS IN MONETARY AND FINANCIAL LAW, VOL. 3, International Monetary Fund, 
Washington DC, 2005. Mark W Olson: Are banks still special?  Remarks by Mr Mark W Olson, Member 
of the Board of Governors of the US Federal Reserve System, at the Annual Washington Conference of 
the Institute of International Bankers, Washington, DC, 13 March 2006.  
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môže takýto stav viesť až k vzniku finančnej krízy. Napriek diskutabilite vplyvu 

existencie právneho rámca ochrany vkladov na masívne vyberanie vkladov v stave 

prepuknutia nedôvery vkladateľov, nemôže ani tento prostriedok zabezpečiť, že za 

určitých okolností, najmä v stave pretrvávajúcej nedôvery, k tomuto javu nedôjde.2  

Spúšťačom stavu neistoty, ktorý môže viesť k vzniku krízovej situácie v 

úverovej inštitúcii, môžu byť najrozličnejšie faktory, a ako vývoj aj v posledných 

dekádach preukázal, každá kríza je svojou podstatou osobitá a jedinečná, napriek 

rôznym spoločným znakom.3   

 

Snaha predchádzať negatívnym následkom, ktoré môžu ohroziť stabilitu 

hospodárstva a spôsobiť potrebu vynakladania verejných prostriedkov na odvrátenie 

takýchto hrozieb prestavuje základnú odpoveď na to, prečo je podnikanie úverových 

inštitúcií predmetom pomerne detailnej regulácie. Regulácia ako súčasť ex ante 

prostriedkov zabezpečovania riadneho fungovania bánk s cieľom predchádzania vzniku 

menovej a finančnej nestability4 zažíva v súčasných podmienkach Európskej únie 

najväčší rozmach od sedemdesiatych rokov. Vtedy bola prijatá prvá banková smernica, 

ktorou sa začal proces harmonizácie činnosti úverových inštitúcií v rámci vtedajšieho 

Európskeho hospodárskeho spoločenstva.5 Za uplynulých vyše štyridsať rokov bolo na 

úrovni Európskeho hospodárskeho spoločenstva, neskôr Európskej únie harmonizované 

inštrumentárium požiadaviek na podnikanie úverových inštitúcií, nazývané aj ako 

požiadavky obozretného podnikania, ktorých súčasný rozsah bude načrtnutý 

v nasledujúcich podkapitolách. 

 

1.1 Nástroje obozretného podnikania 
 

Nástroje obozretného podnikania možno definovať ako rozsah povinností 

ustanovených predovšetkým právne záväznými normami, ktoré zaväzujú subjekt, ktorý 

mieni alebo už vykonáva činnosti vymedzené pre úverové inštitúcie, za účelom  

zabezpečenia riadneho fungovania úverovej inštitúcie. 
                                                 
2 Bossone, B., What Makes Banks Special?  A study on banking, finance, and economic development, 
POLICY RESEARCH WORKING PAPER 2408, The World Bank, August 2000, str. 35. 
3 Boccuzzi, G., Towards a new framework for banking crisis management. The international debate and 
the italian model, Legal Research Papers, Octobre 2011, Bank of Italy, str. 15.  
4 Bližšie pozri aj Lastra, R., Legal Foundations of International Monetary Stability (2006), str. 110. 
5 Bližšie pozri podkapitolu 2.1 tejto dizertačnej práce. 
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Rozsah povinností možno z časového hľadiska členiť na tie, ktoré musí subjekt 

splniť pred získaním povolenia od príslušného orgánu pôsobiť ako úverová inštitúcia, 

a tie, ktoré musí plniť po získaní takéhoto povolenia. Rozsah týchto povinností závisí od 

rôznych faktorov, pričom zrejme najviac limitujúcim je faktor rozsahu plánovaných 

činností, ktoré mieni ako úverová inštitúcia vykonávať a na ktorých vykonávanie 

požaduje získanie povolenia.  

Cieľom tohto rámca povinností je zabezpečiť taký stav, aby úverová inštitúcia 

bola vždy schopná plniť svoje záväzky a neohrozila svojím zlyhaním práva a povinnosti 

nielen svojich veriteľov, ale aj subjekty, ktoré nie sú s takouto úverovou inštitúciou 

v žiadnom priamom vzťahu, ale ktoré by mohli byť vystavené negatívnym dopadom v 

dôsledku jej zlyhania.  

Z uvedených dôvodov je snahou regulátorov spolu s orgánmi, ktorým bola 

zverená pôsobnosť vykonávať dohľad nad úverovými inštitúciami, snažiť sa vybudovať 

taký právny rámec, ktorý by čo najefektívnejšie zabezpečil riadne fungovanie 

úverových inštitúcií. Uvedené sa nie vždy, z rôznych dôvodov, darí, čo po každej väčšej 

kríze vedie k snahe doplniť rámec regulácie prostredníctvom novelizácií rôznych 

noriem a modifikovaním metód a postupov výkonu dohľadu nach ich dodržiavaním.  

 Ako už bolo načrtnuté, možno rozlišovať nástroje regulácie na tie, ktoré sú 

uplatňované pred udelením a na tie, ktoré sú uplatňované po udelení povolenia podnikať 

ako úverová inštitúcia. Tieto nástroje obsahujú tak kvantitatívne ako aj kvalitatívne  

prvky. Nie vždy je jednoduché zadefinovať, či určitá požiadavka je skôr kvalitatívneho 

alebo kvantitatívneho charakteru, nakoľko aj v prípade stanovenia napr. počtu členov 

rozhodovacieho orgánu úverovej inštitúcie alebo výšky jej kapitálu, tieto požiadavky 

v sebe môžu a často aj zahŕňajú tak kvalitatívnu ako aj kvantitatívnu zložku. 

Obdobne nemožno ani prevažnú väčšinu požiadaviek striktne členiť len na tie, 

ktorých splnenie má byť preukázané len pre účely nadobudnutia povolenia, nakoľko ich 

dodržiavanie sa momentom udelenia povolenia nekončí, ale v závislosti od rozvoja 

rozsahu činnosti úverovej inštitúcie musia byť naďalej dodržiavané a prispôsobované 

novým požiadavkám. 
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1.1.1 Požiadavky na udelenie povolenia na vznik úverovej inštitúcie 
 

Súčasné ustanovenia obsiahnuté najmä v čl. 6 až 12 smernice 2006/48/ES 

o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (ďalej označovaná aj ako IV. 

banková smernica) v znení zmien a doplnení vyžadujú, aby uskutočňovanie 

podnikateľskej činnosti úverovou inštitúciou bolo podmienené udelením povolenia. 

Podmienky na udelenie povolenia príslušným orgánom môže stanoviť každý členský 

štát Európskej únie, pričom tieto podmienky musia rešpektovať podmienky ustanovené 

smernicou. Ustanovenia IV. bankovej smernice len veľmi rámcovo vymedzujú tieto 

podmienky, ktorými sú: 

- predloženie obchodného plánu spolu so žiadosťou o povolenie, 

- preukázanie existencie vlastného kapitálu alebo počiatočného imania 

(pozostávajúceho zo základného imania a rezerv) vo výške minimálne 5 

miliónov eur, pričom členské štáty môžu aplikovať výnimku a uspokojiť sa 

s počiatočným imaním vo výške  minimálne 1 milión eur, 

- zabezpečiť riadenie úverovej inštitúcie minimálne prostredníctvom dvoch osôb, 

ktoré musia disponovať dostatočne dobrou povesťou a dostatočnými 

skúsenosťami potrebnými na výkon takejto činnosti, 

- po získaní povolenia nesmie úroveň vlastných zdrojov úverovej inštitúcie 

klesnúť pod hodnotu počiatočného imania, ktorá bola vyžadovaná pre účely 

udelenia povolenia úverovej inštitúcii, 

- aby v prípadoch, ak je úverová inštitúcia právnickou osobou, jej sídlo a ústredie 

bolo v v rovnakom členskom štáte,6 

- aby v prípadoch, ak úverová inštitúcia nemá byť podľa národného práva  

právnickou osobou, mala úverová inštitúcia svoje ústredie v tom členskom štáte, 

ktorý jej udelil povolenie a v ktorom skutočne uskutočňuje podnikateľskú 

činnosť, 

- oznámiť príslušnému orgánu identifikačné údaje vlastníkov podielov (priamych, 

nepriamych), ktorými sú tak právnické ako aj fyzické osoby, a ktorí vlastnia 

                                                 
6 Pozri rozhodnutia ESD C-210/06 – Cartesio,  ECR 2008 I-09641; C-411/03 - SEVIC Systems, ECR 
2005 I-10805; C-167/01 - Inspire Art,  ECR 2003 I-10155; C-208/00 – Überseering, ECR 2002 I-09919;                 
C-212/97 – Centros, ECR 1999 I-01459; Case 81/87, Daily Mail and General Trust plc., ECR 1988,             
str. 05483; Case 79/85, D. H. M. Segers v Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Bank, ECR 1986,                 
str. 02375.  
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minimálne kvalifikovaný podiel7 v úverovej inštitúcií, plus špecifikácia jeho 

výšky, 

- presvedčiť príslušné orgány o tom, že vlastníci podielov úverovej inštitúcie sú 

vhodní z pohľadu zabezpečenia zdravého a obozretného riadenia úverovej 

inštitúcie, 

- preukázať príslušnému orgánu, že úzke prepojenia8 úverovej inštitúcie 

s fyzickými alebo právnickými osobami nepredstavujú prekážku pri účinnom 

výkone dohľadu. Uvedené sa uplatňuje najmä v prípade osôb, ktoré sú 

s úverovou inštitúciou úzko prepojené a vzťahuje sa na ne uplatňovanie 

právnych noriem tretej krajiny, ktoré znemožňujú alebo sťažujú výkon dohľadu 

nad týmito prepojenými osobami. 

 

Nezávisle od preukázania splnenia vyššie uvedených podmienok na udelenie 

povolenia úverovej inštitúcii je orgán, ktorý je príslušný na udelenie povolenia, povinný 

realizovať konzultácie so zahraničnými orgánmi dohľadu, pokiaľ žiadateľ je súčasťou 

bankovej skupiny, najmä ak je dcérskou spoločnosťou zahraničnej úverovej inštitúcie, 

sesterskou spoločnosťou zahraničnej úverovej inštitúcie, alebo je kontrolovaná 

rovnakými subjektmi ako iná zahraničná úverová inštitúcia.  

Predmetom tejto konzultácie je získanie potrebných informácií o vhodnosti 

vlastníkov podielov a dobrá povesť a skúsenosti vrcholového manažmentu, ktorý sa 

podieľa na riadení iného subjektu rovnakej bankovej skupiny. 

 

Nakoľko väčšina vyššie uvedených požiadaviek na udelenie povolenia úverovej 

inštitúcii nie je harmonizovaná, bola IV. banková smernica novelizovaná smernicou 

2010/78/EÚ (ďalej aj „Omnibus I smernica). Jej cieľom bolo prispôsobiť reguláciu 

novému Európskemu systému finančného dohľadu (ďalej aj „ESFS“), a to tak, že nový 

Európsky orgán pre bankovníctvo (ďalej aj „EBA“) bol splnomocnený vypracovaním 

                                                 
7 Podľa čl. 4 bodu 11. smernice 2006/48/ES sa kvalifikovaným podielom rozumie priamy alebo nepriamy 
podiel v podniku, ktorý predstavuje aspoň 10 % základného imania alebo hlasovacích práv, alebo ktorý 
umožňuje významným spôsobom ovplyvňovať riadenie tohto podniku. 
8 Podľa čl. 4 bod. 46 smernice 2006/48/ES definuje úzke prepojenie ako situáciu, v ktorej sú dve alebo 
viac fyzických alebo právnických osôb prepojené jedným z týchto spôsobov:  a) účasťou vo forme 
priameho vlastníctva alebo kontroly aspoň 20 % hlasovacích práv alebo základného imania podniku; b) 
kontrolou; alebo c) skutočnosťou, že obidve alebo všetky sú trvalo prepojené s jednou a  tou istou treťou 
osobou prostredníctvom vzťahu kontroly. 
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návrhov regulačných technických predpisov, ktoré má následne vo forme nariadení9 

vydať Komisia Európskej únie (ďalej len „Komisia“). Uvedenými nariadeniami sa má 

zjednotiť obsah vyššie vymenovaných požiadaviek na udelenie povolenia na 

uskutočňovanie podnikateľskej činnosti úverovej inštitúcie.  

 

Predmetom regulačných technických predpisov sa majú stať aj požiadavky 

ustanovené v čl. 22 platnej IV. bankovej smernice, ktoré sú zamerané na požiadavky 

správneho riadenia spoločnosti, pre ktoré sa v ostatných rokoch zaužíval anglický 

pojem governance. Tieto majú byť primerané vo vzťahu k povahe, rozsahu a zložitosti 

činností úverovej inštitúcie. Dôkladné mechanizmy v oblasti  správneho riadenia majú 

zabezpečiť: 

- jasnú organizačnú štruktúru s dobre definovanými, transparentnými a 

konzistentnými líniami zodpovednosti, 

- účinné postupy na identifikáciu, riadenie, monitorovanie a vykazovanie rizík, 

ktorým je alebo môže byť úverová inštitúcia vystavená. Podľa prílohy 

V v súčasnosti platnej bankovej smernice tieto zahŕňajú technické kritéria pre 

organizáciu a riadenie rizík, ktorými sú: 

o riadenie, 

o zaobchádzanie s rizikami, 

o kreditné riziko a riziko zmluvnej protistrany, 

o reziduálne riziko, 

o riziko koncentrácie, 

o sekuritizačné riziko, 

o trhové riziko, 

o úrokové riziko vyplývajúce z iných ako obchodných činností,  

o riziko likvidity, 

o politiky odmeňovania. 

- primerané mechanizmy vnútornej kontroly vrátane správnych administratívnych 

a účtovných postupov, ako aj  

- politiky a postupy odmeňovania, ktoré sú v súlade so správnym a účinným 

riadením rizík a podporujú ho. 
                                                 
9 Bližšie k Európskemu systému finančného dohľadu pozri podkapitolu 3.2 tejto dizertačnej práce a 
k problematike regulačných technických predpisov podkapitolu 4.2.2 tejto dizertačnej práce. 
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1.1.2 Majetkové obmedzenia 
 

S cieľom zabezpečenia správneho a obozretného riadenia úverovej inštitúcie, 

ako aj s cieľom, aby úverové inštitúcie nepodnikali neprimeranou mierou 

prostredníctvom svojich majetkových podielov v iných podnikateľských subjektoch ako 

sú najmä finančné inštitúcie, boli v procese harmonizácie podnikania úverových 

inštitúcií definované obmedzenia tak vo vzťahu k  potenciálnym budúcim majiteľom 

úverových inštitúcií, ako aj vo vzťahu k nadobúdaniu majetkových podielov samotnými 

úverovými inštitúciami. 

 

Obmedzenia nadobúdania podielov v úverových inštitúciách sú smerované na 

potenciálnych nadobúdateľov, ktorí majú v úmysle nadobudnúť kvalifikovaný podiel10 

v úverovej inštitúcií, resp. ktorí chcú takýto svoj podiel zvýšiť nad smernicou 

ustanovenú hranicu.11  

 

Akékoľvek takéto nadobudnutie alebo presiahnutie kvalifikovaného podielu v 

úverovej inštitúcii je predmetom osobitného konania, ktoré má charakter 

predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu dohľadu.  

 

Potenciálny nadobúdateľ spomínaných podielov v úverovej inštitúcii má 

povinnosť o svojom úmysle informovať príslušný národný orgán a vo svojom oznámení 

poskytnúť údaje, ktoré umožnia príslušnému orgánu vykonať posudzovanie 

potenciálneho nadobúdateľa. 

 

Cieľom posudzovania potenciálneho nadobúdateľa kvalifikovaného podielu, 

resp. navýšenie kvalifikovaného podielu v úverovej inštitúcií je vylúčenie nevhodnosti 

potenciálneho nadobúdateľa pre úverovú inštitúciu a zabezpečenie finančnej 

transparentnosti takejto transakcie. Objektívnymi kritériami pre realizovanie 

predmetného posudku sú najmä: 

                                                 
10 Pozri odkaz pod čiarou 7. 
11 Čl. 19 smernice 2006/48/ES sa vyžaduje predchádzajúci súhlas príslušného národného orgánu, pokiaľ 
by sa mal kvalifikovaný podiel zvýšiť tak, že podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní 
dosiahol alebo prekročil 20%, 30% alebo 50%, alebo ak by sa úverová inštitúcia stala dcérskym 
podnikom prípadného nadobúdateľa. 
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- dobré meno potenciálneho nadobúdateľa, 

- dobré meno a skúsenosti členov manažmentu, ktorí v dôsledku zmeny 

majetkovej štruktúry vstupom nového nadobúdateľa majú riadiť činnosť 

úverovej inštitúcie, 

- finančná situácia navrhovaného nadobúdateľa a jej vplyv na plánovanú činnosť 

úverovej inštitúcie, 

- dôsledky vstupu nového nadobúdateľa na zmenu skupiny, do ktorej bude 

úverová inštitúcia spadať, a či to bude mať vplyv na možnosť výkonu účinného 

dohľadu, 

- či existujú primerané dôvody na podozrenie, že so vstupom nového 

nadobúdateľa došlo alebo môže dôjsť k legalizácii príjmov z trestnej činnosti 

alebo financovaniu terorizmu. 

 
Obdobne ako v prípade konania o udelení povolenia úverovej inštitúcii, aj 

nadobúdanie kvalifikovaných podielov, resp. dosiahnutie smernicou stanoveného 

podielu v úverovej inštitúcii podlieha konzultáciám so zahraničnými orgánmi dohľadu, 

ak sú splnené určité podmienky. Týmito sú najmä skutočnosť, ak potenciálny 

nadobúdateľ je finančnou inštitúciou, ktorá podlieha výkonu dohľadu (najmä úverové 

inštitúcie, poisťovne, zaisťovne, investičné spoločnosti, správcovské spoločnosti), 

materskou spoločnosťou alebo fyzickou osobou, ktoré kontrolujú spomínané finančné 

inštitúcie. Príslušné orgány sú povinné zdieľať s orgánom, ktorý je príslušný na 

konanie, všetky relevantné informácie, ktoré sa majú odzrkadliť aj v samotnom 

rozhodnutí, najmä ak ide o vyjadrenie výhrad príslušných orgánov.  

 

Ustanovenia IV. bankovej smernice počítajú s prípadom, ak dôjde k 

nadobudnutiu kvalifikovaného podielu bez súhlasu, resp. napriek zákazu  príslušným 

orgánom dohľadu. Členskému štátu sa ponechávajú právomoci určiť za takéto konanie 

sankcie, pričom každý členský štát je povinný zabezpečiť  

- pozastavenie výkonu takto nadobudnutých hlasovacích práv alebo 

- aby hlasovanie takto nadobudnutými hlasmi bolo považované za neplatné, 

- možnosť určiť ex post neplatnosť takto nadobudnutých hlasov využitých pri 

hlasovaní. 
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Členské štáty pristúpili k transpozícii uvedených povinností vyplývajúci z čl. 21 

ods. 2 IV. bankovej smernice rozličným spôsobom. Slovenská republika pristúpila 

v rámci implementácie uvedeného ustanovenia do zákona o bankách spôsobom, že 

zadefinovala pre uvedený prípad potrebu predchádzajúceho súhlasu Národnej banky 

Slovenska.12 Akýkoľvek právny úkon uskutočnený bez predchádzajúceho súhlasu, ktorý 

v zmysle zákona vyžaduje predchádzajúci súhlas, je zo zákona neplatný. Obdobne 

zákon ustanovuje, že neplatným je aj taký právny úkon, ktorý je síce uskutočnený na 

základe predchádzajúceho súhlasu, ak bol ale tento získaný na základe nepravdivých 

údajov. Neplatnosť sa nevzťahuje na také nadobudnutie kvalifikovaného podielu bez 

predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska v prípade, ak k nemu došlo 

v dôsledku zahraničného stabilizačného opatrenia štátu, ktorým sa sleduje zmiernenie 

vplyvu globálnej finančnej krízy. 

 

V Českej republike nie je nadobudnutie kvalifikovaného podielu v úverovej 

inštitúcii bez existencie predchádzajúceho súhlasu sankcionované zákonnou 

neplatnosťou právneho úkonu, ktorým k takémuto nadobudnutiu kvalifikovaného 

podielu došlo. Právna úprava ale obmedzuje výkon hlasovacích práv, ktoré sú 

reprezentované s nadobudnutým kvalifikovaným podielom, a to až do udelenia súhlasu 

Českou národnou bankou. Odlišne od právnej úpravy v Slovenskej republike, 

nešpecifikuje česká právna úprava výnimky, za splnenia ktorých nie je predchádzajúci 

súhlas potrebný. Umožňuje ale, aby povolenie na nadobudnutie kvalifikovaného podielu 

v úverovej inštitúcii podliehalo dodatočnému súhlasu, a to v prípadoch hodných 

osobitného zreteľa.13  

 

Úprava v Nemecku je obdobná úprave v Českej republike čo sa týka možnosti 

nadobudnutia kvalifikovaného podielu aj bez existencie predchádzajúceho súhlasu.  

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), ktorý je príslušným orgánom 

na vydávanie súhlasu s nadobúdaním kvalifikovaných podielov v úverových 

inštitúciách, je oprávnený ale nie povinný prijať rozhodnutie, že v prípadoch, ak: 

                                                 
12 Pozri ustanovenie § 28 ods. 1 a ods. 5 slovenského zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmenie 
niektorých predpisov v znení neskorších predpisov. 
13 Pozri ustanovenia § 20 ods. 3, 10 až 12 českého zákona zákona č. 21/1992 Sb., o bankách v znení 
neskorších predpisov. 
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- sú splnené niektoré špecifikované podmienky na zamietnutie povolenia, 

- nadobúdateľ kvalifikovaného podielu o súhlas nepožiadal, 

- nadobúdateľ nadobudol kvalifikovaný podiel napriek právoplatnému 

a vykonateľnému rozhodnutiu, ktorým sa zakázalo nadobudnutie 

kvalifikovaného podielu pre niektoré zákonom definované dôvody, 

ktorým zakáže nakladanie s hlasovacími právami a nariadi, že tieto práva môžu byť 

realizované len s jeho súhlasom. Súčasne podá návrh príslušnému súdu ohľadne 

správcu, na ktorého majú byť prenesené oprávnenia nakladania s hlasovacími právami. 

Tento je povinný pri výkone s takýmito hlasovacími právami brať zreteľ na zásady 

obozretného riadenia úverovej inštitúcie.  

 

Okrem tohto opatrenia môže BaFin poveriť správcu na zabezpečenie prevodu 

takéhoto podielu, ak: 

- nadobudnutý kvalifikovaný podiel predstavuje významný podiel, 

- nadobúdateľ v lehote, ktorú mu stanovila BaFin, jej nepreukáže nového 

spoľahlivého možného nadobúdateľa tohto podielu. 

 

V prípade, ak odpadnú dôvody, pre ktoré bol správca ustanovený, je BaFin 

povinný podať návrh na odvolanie správcu.14 

 

Druhým typom obmedzení, ako bolo na začiatku uvádzané, sú obmedzenia vo 

vzťahu k nadobúdaniu podielov úverovou inštitúciou v iných podnikateľských 

subjektoch.  

Základným kritériom pre stanovenie limitov je v prvom rade predmet obchodnej 

činnosti podnikateľského subjektu. Podľa tohto kritéria vytvára IV. banková smernica 

dve základné skupiny subjektov, a to: 

a) subjekty, na ktoré sa neuplatňuje limit nadobúdania ich podielov úverovou 

inštitúciou – týmito sú úverové inštitúcie, finančné inštitúcie,15 podniky 

                                                 
14 Pozri ustanovenia § 2c ods. 2 Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz - KWG). 
15 Podľa čl. 4 bod 5 smernice 2006/48/ES sa finančnou inštitúciou rozumie podnik, ktorý nie je úverovou 
inštitúciou a ktorého hlavným predmetom činnosti je nadobúdať podiely alebo vykonávať jednu alebo 
viac z činností uvedených v bodoch 2 až 12 a 15 prílohy I smernice. 
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vykonávajúce činnosti, ktoré sú priamym rozšírením bankových služieb, alebo 

služby, ktoré spadajú do oblasti pomocných služieb spojených s bankovníctvom 

(takýmito sú leasing, faktoring, správa podielových fondov, riadenie služieb 

spracovania údajov alebo akékoľvek ďalšie podobné činnosti), 

b) ostatné subjekty, na ktoré sa uplatňujú limity, ak úverová inštitúcia mieni 

nadobudnúť v nich kvalifikovaný podiel. 

 

Vo vzťahu k subjektom, v ktorých môže úverová inštitúcia nadobúdať podiely 

bez obmedzení, je problematické, čo smernica rozumie pod podnikom vykonávajúcim 

činnosti, ktoré sú priamym rozšírením bankových služieb, ako aj podnikom 

vykonávajúcim činnosti, ktoré spadajú do oblasti pomocných služieb spojených 

s bankovníctvom, ako sú leasing, faktoring správa podielových fondov, riadenie služieb 

spracovania údajov alebo akékoľvek ďalšie podobné činnosti. Z legislatívneho hľadiska 

možno klásť otázky, prečo sa pri definovaní podnikov vykonávajúcich činnosti, ktoré 

spadajú do oblasti pomocných služieb spojených s bankovníctvom nevyužil v smernici 

zadefinovaný pojem „podnik pomocných služieb.“16 Uvedené nejasnosti neumožňujú 

príslušným orgánom dohľadu rovnocenným spôsobom posudzovať prípadné žiadosti 

úverových inštitúcií ohľadne nadobúdania podielov v takýchto inštitúciách. 

 

Podľa návrhu nariadenia CRR17 má dôjsť prostredníctvom regulačných 

technických predpisov, ktorých návrhy má vypracovať EBA a predložiť do 1. januára 

2013 Komisii, k vyjasneniu toho, čo sa má rozumieť pod pojmami: 

- činnosti, ktoré sú priamym rozšírením bankových služieb, 

- činnosti, ktoré sa týkajú pomocných služieb spojených s bankovníctvom, 

- podobné činnosti. 

  
Rozsah oprávnenia úverových inštitúcií nadobúdať kvalifikované podiely v 

podnikoch, na ktoré sa uplatňujú limity, je nasledovný: 

                                                 
16 Podľa čl. 4 bod 21. smernice 2006/48/ES sa podnikom pomocných služieb rozumie podnik, ktorého 
hlavným predmetom činnosti je vlastnenie alebo správa majetku, riadenie služieb spracovania údajov 
alebo iná podobná činnosť, ktorá je doplnkom hlavnej činnosti jednej alebo viacerých úverových 
inštitúcií. 
17 Pozri čl. 84 ods. 4 návrhu Komisie týkajúceho sa  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o 
prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti, Brusel, 20. júla 2011, KOM 
(2011) 452 v konečnom znení. 
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- v prípade, ak mieni úverová inštitúcia nadobudnúť kvalifikovaný podiel v 

takýchto podnikoch (teda  podiel ≥ 10% na ich základnom imaní alebo 

hlasovacích právach, alebo ktorý umožní významným spôsobom ovplyvňovať 

riadenie podniku) nesmie tento podiel presiahnuť 15% vlastných zdrojov 

úverovej inštitúcie, 

- súhrnne nesmie objem kvalifikovaných podielov úverovej inštitúcie v takýchto 

podnikoch presiahnuť 60% vlastných zdrojov úverovej inštitúcie. 

 

Z uvedeného vyplýva, že úverová inštitúcia nie je obmedzená pri nadobúdaní 

podielov v podnikoch, ktoré nie sú úverovými inštitúciami, finančnými inštitúciami ani 

podnikmi vykonávajúcimi činnosti, ktoré sú priamym rozšírením bankových služieb, či 

pomocných služieb spojených s bankovníctvom, ak sa má jednať o nadobudnutie 

nekvalifikovaného podielu v takýchto subjektoch, teda ak priame alebo nepriame 

podiely predstavujú menej ako 10 % základného imania alebo hlasovacích práv, alebo 

ktoré neumožňujú významným spôsobom ovplyvňovať riadenie takéhoto podniku.  

 

Nakoľko limity ustanovené v čl. 120 ods. 1 a 2 IV. bankovej smernice sa 

vzťahujú na nadobúdanie kvalifikovaných podielov a pomer ich hodnoty k vlastným 

zdrojom úverovej inštitúcie, možno smernicu interpretovať spôsobom, že úverové 

inštitúcie môžu bez obmedzenia nadobúdať nekvalifikované podiely, ktoré na 

individuálnej báze môžu predstavovať viac ako 15% a v súhrne viac ako 60% jej 

vlastných zdrojov. Uvedené určitým spôsobom neguje snahu limitovať špecifické 

riziká, ktorým môžu byť úverové inštitúcie vystavené v dôsledku vlastníctva 

nekvalifikovaných podielov v podnikoch mimo finančného sektoru, ktoré môžu ďaleko 

presahovať limity nastavené na rovnaké podniky, pokiaľ by podiely na nich mali byť 

kvalifikované. 

 

Oproti návrhu nariadenia CRR umožňuje súčasné znenie čl. 122 IV. bankovej 

smernice uplatňovať národné výnimky vo vzťahu k poisťovniam a zaisťovniam, 

nakoľko tieto nie sú automaticky zahrnuté do skupiny podnikov, na ktoré sa limity 

nadobúdania podielov nevzťahujú. Súčasne môžu členské štáty umožniť aj prekročenie 

smernicou stanovených limitov vo vzťahu k nadobúdaniu kvalifikovaných podielov v 
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subjektoch mimo finančného sektora, za podmienky, že hodnota, o ktorú sú limity 

prekročené, musí byť na 100% krytá vlastnými zdrojmi úverovej inštitúcie, a že tieto 

zdroje nemožno započítať do minimálnych požiadaviek na vlastné zdroje. 

 

Ustanovenie čl. 121 IV. bankovej smernice definuje podmienky, za ktorých 

- sa podiel nepovažuje za kvalifikovaný podiel,  

- sa akcie nezahŕňajú do výpočtu kvalifikovaného podielu. 

 

Podiel, ktorý by inak v zmysle definície predstavoval kvalifikovaný podiel sa za 

takýto nepovažuje, ak úverová inštitúcia má akcie len v dočasnej držbe počas finančnej 

reorganizácie alebo záchrannej operácie, počas bežného postupu upisovania alebo 

v mene inštitúcie na účet iných subjektov. 

 

Obdobne sa do výpočtu kvalifikovaného podielu nezapočítavajú ani akcie, ktoré 

nepredstavujú stále finančné aktíva, teda sa nejedná o akcie, ktoré sú určené na 

dlhodobé používanie pri bežnej činnosti podniku. 

  

1.1.3 Technické nástroje obozretného podnikania 
 

Od sedemdesiatych rokov 20. storočia sa na európskej úrovni stále silnejšie 

presadzovala harmonizácia nástrojov obozretného podnikania, ktorých cieľom je 

kvantifikovanie určitých ukazovateľov, ktoré majú zabezpečiť potrebnú kvalitatívnu 

stránku uskutočňovania podnikateľskej činnosti úverovej činnosti. Pre tieto nástroje je 

typickým znakom, že sú založené na rôznych matematických modeloch využívajúc 

rôzne štatistické postupy. Cieľom uvedenej formy regulácie činnosti úverových 

inštitúcií je skutočnosť, že má poskytovať relatívne objektívny obraz o stave fungovania 

úverovej inštitúcie. 

 

Uvedené snahy vyústili do harmonizácie technických nástrojov obozretného 

podnikania, ktoré od konca osemdesiatych rokov zohrávajú stále dominantnejšie 

postavenie v oblasti regulácie a výkonu dohľadu nad obozretným podnikaním 
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úverových inštitúcií.18 V nasledujúcich podkapitolách je snahou iba v stručnosti 

načrtnúť najdôležitejšie v súčasnosti uplatňované technické nástroje. 

 

1.1.3.1 Vlastné zdroje 
 

Koncept vlastných zdrojov odráža pohľad regulátorov, koľko kapitálu a v akej 

kvalitatívnej štruktúre tento kapitál má byť, aby úverová inštitúcia mohla pri riadnom 

uskutočňovaní svojich podnikateľských aktivít zabezpečiť stabilitu úverovej inštitúcie. 

Základným cieľom konceptu vlastných zdrojov bolo stanoviť, aby úverové 

inštitúcie disponovali dostatočným kapitálom, ktorý je schopný absorbovať straty, a to 

tak očakávané ako aj neočakávané.19 

 

Rozlišovanie úlohy kapitálu je pritom potrebné členiť aj z pohľadu ekonomickej 

situácie úverovej inštitúcie. V prípade úverovej inštitúcie, ktorá je aj napriek 

negatívnemu vývoju na finančných trhoch stabilným subjektom, je cieľom kapitálu 

absorbovať straty za účelom udržiavania dôvery investorov ohľadne stability 

finančného systému a predchádzať negatívnym dopadom pre vkladateľov. V prípade 

zlyhania úverovej inštitúcie je cieľom kapitálu ochrana vkladateľov v procese likvidácie 

úverovej inštitúcie.20 

 

Na to, aby kapitál úverovej inštitúcie mohol plniť vyššie uvedené funkcie, musí 

spĺňať určité kvalitatívne a kvalitatívne požiadavky. V prvom rade musí mať absorpčnú 

schopnosť, čo znamená, že musí byť schopný pokryť straty z bežnej činnosti. Medzi 

ďalšie podmienky kladené na cenné papiere, ktoré možno zaradiť do vlastných zdrojov 

patrí, že nesmie ísť o nástroje, ktoré sú splatné na podnet držiteľa alebo bez 

predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu, úverová inštitúcia má možnosť odložiť 

splátky úrokov z dlhu na základe zmluvy o dlhovom záväzku, pohľadávky úverového 

veriteľa voči úverovej inštitúcii sú plne podriadené pohľadávkam všetkých 

nepodriadených veriteľov.  

 

                                                 
18 Bližšie pozri podkapitolu 2.2. tejto dizertačnej práce. 
19 Gleeson, S., International Regulation of Banking, Basel II: Capital and Risk Requirements, Oxford 
University Press, 2010, str. 45. 
20 Tamže, str. 45. 
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Podľa ustanovenia čl. 61 IV. bankovej smernice možno nadobudnúť dojem, že 

položky, ktoré spadajú do vlastných zdrojov predstavuje úplnú harmonizáciu, nakoľko 

ustanovenie článku 57 písm. a) až h) obsahuje maximálny počet položiek a súm. Je 

potrebné zároveň konštatovať, že medzi tieto spadajú podľa čl. 57 písm. f) aj iné 

položky v zmysle čl. 63. Týmito sú položky, ktoré umožňuje členský štát zahrnúť do 

konceptu vlastných zdrojov. Uvedené oprávnenie členského štátu je ale podmienené 

skutočnosťou, že takéto položky musia spĺňať podmienky ďalej definované v čl. 63. 

V dôsledku nastavania rovnakých kvalitatívnych požiadaviek na položky, ktoré môžu 

vstupovať do vlastných zdrojov, možno chápať koncept vlastných zdrojov za plne 

harmonizovaný, aj keď nástroje, ktoré majú reprezentovať ich jednotlivé položky môžu 

byť odlišné, a to v dôsledku osobitostí a špecifík národných právnych poriadkov najmä 

v oblasti etablovaných inštitútov v podobe špecifických finančných nástrojov. Na 

niektoré položky tvoriace vlastné zdroje21 úverovej inštitúcie sú ustanovené limity, čím 

sa majú docieliť kvalitatívne požiadavky na vlastné zdroje úverovej inštitúcie.  

 

Súčasťou úpravy konceptu vlastných zdrojov sú aj položky, ktoré je potrebné od 

nich odpočítať. Medzi tieto patria napríklad vlastné akcie v držbe úverovej inštitúcie v 

účtovnej hodnote, nehmotné aktíva, významné straty bežného finančného roku a ostatné 

položky definované v čl. 57. 

 

1.1.3.2 Minimálne požiadavky na vlastné zdroje 
 

Samotná výška vlastných zdrojov ako takých je nástroj, prostredníctvom ktorého  

je možné kvantifikovať, akým kapitálom a v akej štruktúre disponuje úverová inštitúcia.  

Uvedené však ale nemusí znamenať, že samotná hodnota vlastných zdrojov reflektuje 

na riziká, ktorým môže byť úverová inštitúcia vystavená, a či jej vlastné zdroje sú 

dostatočné na pokrytie rizík, ktoré vyplývajú z jej obchodnej činnosti. Snaha riešiť tento 

problém prispela k zadefinovaniu konceptu minimálnych požiadaviek na vlastné zdroje. 

Tento  má zohľadňovať riziká, ktorým môže byť úverová inštitúcia vystavená a určiť 
                                                 
21 Limity sa vzťahujú na (i) rezervné fondy na nové ocenenie v zmysle článku 33 smernice 78/660/EHS, 
(ii) úpravy ocenenia v zmysle článku 37 ods. 2 smernice 86/635/EHS, (iii) iné položky, ktoré môžu 
ustanoviť členské štáty v zymsle čl. 63, (iv) záväzky členov úverových inštitúcii zriadených formou 
družstiev a spoločné a nerozdielne záväzky dlžníkovurčitých inštitúcií zriadených formou fondov, ako aje 
uvedené v článku 64 ods. 1, (v) kumulatívne prioritné akcie s pevne stanovenou dobou platnosti a kapitál 
z podriadeného úveru v zmysle článku 64 ods. 3. 
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minimálnu hranicu požiadaviek na vlastné zdroje. Minimálna hranica je určená 

percentuálnym vyjadrením vlastných zdrojov úverovej inštitúcie vo vzťahu k rizikovo 

váženým aktívam a podsúvahovým položkám úverovej inštitúcie. 

 

 Podľa ustanovenia čl. 75 IV. bankovej smernice má predstavovať minimálna 

výška vlastných zdrojov súčet kapitálových požiadaviek: 

- na kreditné riziko a riziko obchodných pohľadávok – minimálna požiadavka 

vlastných zdrojov na kreditné riziko musí  predstavovať minimálne 8% rizikovo 

vážených expozícií, 

- na pozičné riziko a riziko zmluvnej strany vyplývajúce z obchodnej činnosti 

zaznamenávanej do obchodnej knihy, 

- stanovených pre prípad povoleného prekročenia veľkej majetkovej 

angažovanosti, 

- na devízové riziko, riziko vysporiadania a komoditné riziko z akýchkoľvek 

obchodov úverovej inštitúcie (zaznamenávaných tak v obchodnej ako aj 

bankovej knihe), 

- na operačné riziko z akýchkoľvek obchodov úverovej inštitúcie 

(zaznamenávaných tak v obchodnej ako aj bankovej knihe). 

 

Úprava kalkulácie minimálnych požiadaviek vlastných zdrojov úverových 

inštitúcií predstavuje v súčasnosti zrejme najväčší podiel na regulácii obsiahnutej 

v CRD smerniciach (smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES).  Najväčšie ťažisko sa aj v 

súčasnosti kladie na spôsob kalkulácie požiadaviek vlastných zdrojov na kreditné 

(úverové) riziko, ktoré spočíva v riziku neplnenia záväzku zmluvnou stranou. Na 

výpočet týchto požiadaviek majú úverové inštitúcie k dispozícii štandardizovaný prístup 

alebo prístup interných ratingov (IRB prístup), pričom na možnosť aplikovania IRB 

prístupu je nutné povolenie príslušného orgánu dohľadu. Na výpočet minimálnych 

požiadaviek vlastných zdrojov na kreditné riziko sa popri vyššie uvedených modeloch 

aplikujú osobitne techniky zmierňovania kreditného rizika a osobitné požiadavky vo 

vzťahu k transakciám, ktoré predstavujú sekuritizáciu. 
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Popri kreditnom riziku sa najmä od konca 90-tych rokov 20. storočia začalo 

viacej prihliadať aj na kalkuláciu operačného rizika. Najmä implementáciou Bazilej II22 

sa v prípade merania požiadaviek na vlastné zdroje zohľadňujúc operačné riziko23 

uplatňuje prístup základného ukazovateľa, štandardizovaný prístup, pokročilý prístup, 

prípadne ich kombinácia. Využívanie pokročilého prístupu, ktorý je založený na 

vlastných systémoch merania operačného rizika, je podmienený schválením príslušným 

orgánom. Ak úverové inštitúcie začnú uplatňovať niektorý z týchto prístupov, je voľba 

využívania iného prístupu prípustná v odôvodnených prípadoch a to len na základe 

schválenia príslušným orgánom.  

 

Kvantifikácia minimálnych požiadaviek na vlastné zdroje úverovej inštitúcie 

zostáva neuralgickým bodom, nakoľko neexistuje technická alebo vedecká metóda, 

ktorá by mohla odpovedať na základnú otázku, ktorou je, aká by mala byť výška 

vlastných zdrojov v úverových inštitúciách. Preto je potrebné akceptovať skutočnosť, že 

určenie „správnej“ výšky vlastných zdrojov je v konečnom dôsledku výsledkom 

odhadu. Pôvodná požiadavka 8% rizikovo vážených expozícií pre kreditné riziko 

obsiahnutá už v Bazilej I bola stanovená preto, že 7% vyznievalo príliš málo a 9% príliš 

veľa.24 

 

Stanovenie minimálnych požiadaviek na vlastné zdroje zostáva ale nepochybne 

jedným z najdôležitejších technických nástrojov obozretného podnikania, ktorého nová 

kalibrácia je predmetom aj ostatných návrhov regulácie reprezentovanej CRD 

IV/CRR,25 ktorou sa reflektuje na závery Bazilej III. 

 

1.1.3.3 Veľká majetková angažovanosť 
 

Cieľom technického nástroja obozretného podnikania známeho pod označením 

„veľká majetková angažovanosť“ je regulovať riziko  nadmernej koncentrácie úverovej 
                                                 
22 Bližšie ku postaveniu a činnosti Bazilejského výboru pre bankový dohľad pozri podkapitolu 3.1.1 tejto 
dizertačnej práce. 
23 Podľa čl. 4 bodu 22. smernice 2006/48/ES sa operačným rizikom rozumie riziko straty vyplývajúce z 
neprimeraných alebo chybných interných procesov, zo zlyhania ľudského faktora a systémov alebo 
zapríčinené vonkajšími udalosťami a zahŕňa právne riziko. 
24 Gleeson, S., International Regulation of Banking, Basel II: Capital and Risk Requirements, Oxford 
University Press, 2010, str. 23. 
25  Pozri podkapitolu 4.4.2 tejto dizertačnej práce. 
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inštitúcie voči klientovi alebo skupine prepojených klientov. Aplikáciou tohto konceptu 

sa má prispieť k zamedzeniu vzniku situácie, pri ktorej by činnosť úverovej inštitúcie 

mohla byť negatívne ovplyvnená z dôvodu neplnenia zmluvných záväzkov klienta, resp. 

skupiny prepojených klientov. Predmetom osobitných povinností úverových inštitúcií 

sú takí klienti, resp. skupina prepojených klientov, ktorých hodnota majetkovej 

angažovanosti prekročí 10% vlastných zdrojov úverovej inštitúcie, teda ak spadajú do 

režimu veľkej majetkovej angažovanosti. 

 

Pre správne vykazovanie veľkej majetkovej angažovanosti je nevyhnutné 

správne identifikovať najmä členov skupiny prepojených subjektov a ich záväzky voči 

úverovej inštitúcii. 

 

Definícia skupiny prepojených klientov obsiahnutá v čl. 4 bode 45 IV. bankovej 

smernice umožňuje relatívne širokú interpretáciu toho, kto tvorí skupinu prepojených 

subjektov.  Prvým kritériom je existencia vzťahu priameho alebo nepriameho ovládania 

rôznych subjektov jednou právnickou alebo fyzickou osobou. Druhým kritériom je 

prepojenosť medzi subjektmi, ktorá dosahuje takú intenzitu, že aj pri neexistencii stavu 

ovládania medzi nimi je pravdepodobné, že finančné ťažkosti u jedného z takýchto 

subjektov sú spôsobilé privodiť stav, že aj ostatné subjekty takéhoto zoskupenia budú 

mať ťažkosti so svojím financovaním a riadnym plnením svojich záväzkov.  

 

Prostredníctvom smernice 2009/111/ES (tzv. CRD II smernica) došlo 

k rozsiahlym zásahom v oblasti regulácie veľkej majetkovej angažovanosti. 

Ustanovenia CRD II smernice zmenili nielen intenzitu ale aj rozsah oznamovania veľkej 

majetkovej angažovanosti. Odlišne od očakávania, že v čase krízy sa sprísni regulácia, 

v oblasti vykazovania veľkej majetkovej angažovanosti sa zmiernila. Dva možné 

modely oznamovania veľkej majetkovej angažovanosti sa zrušili a nahradili úpravou, 

ktorá vyžaduje, aby sa veľká majetková angažovanosť vykazovala aspoň dvakrát ročne. 

Formáty, periodicita a termíny oznamovania majú byť od 1.1.2013 harmonizované 

prostredníctvom vykonávacích technických predpisov. 
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Súčasne došlo aj k zmenám kvantitatívnych limitov pre vykazovanie veľkej 

majetkovej angažovanosti. Existujúce limity, pri ktorých vznikala úverovým inštitúciám 

povinnosť vykazovať veľkú majetkovú angažovanosť, boli zjednotené na limit 25% jej 

vlastných zdrojov. V prípade, ak je súčasťou skupiny prepojených klientov úverová 

inštitúcia alebo investičná spoločnosť, tak je limitom angažovanosť, ktorá predstavuje 

25% vlastných zdrojov úverovej inštitúcie alebo 150 miliónov eur, pričom zohľadňuje 

sa vyššia hodnota. Ak 25% vlastných zdrojov presahuje hodnotu 150 miliónov eur, 

uplatňuje sa princíp premeraného limitu z hľadiska vlastných zdrojov úverovej 

inštitúcie, ktorý si má úverová inštitúcia stanoviť s cieľom riešiť a kontrolovať riziko 

koncentrácie. Tento ale nesmie presahovať 100% vlastných zdrojov úverovej inštitúcie. 

Uvedeným došlo aj k zrušeniu celkovej výšky majetkových angažovaností úverovej 

inštitúcie, ktoré nesmeli presiahnuť limit 800% jej vlastných zdrojov, ktorý bol 

obsiahnutý v regulácii od roku 1992, kedy bola prijatá smernica 92/121/EHS 

o sledovaní a kontrole veľkej majetkovej angažovanosti. Členské štáty môžu všeobecne 

stanoviť nižší limit ako 150 miliónov eur, pričom zároveň majú oprávnenie 

v jednotlivých prípadoch povoliť prekročenie tohto limitu. 

 

Za účelom ľahšej implementácie nového regulačného rámca veľkej majetkovej 

angažovanosti zverejnil CEBS v decembri 2009 dve usmernenia týkajúce sa 

interpretácie niektorých nových ustanovení IV. bankovej smernice novelizovaných 

smernicou CRD II26 a vykazovacích povinností vo vzťahu k veľkej majetkovej 

angažovanosti.27 

 

1.1.3.4 Požiadavky na interný kapitál 
 

Jednou z oblastí, ktorá je z právneho pohľadu nepresne a vágne obsiahnutá 

v ustanoveniach súčasnej IV. bankovej smernice, je regulácia požiadaviek na tzv. 

interný kapitál. Koncept interného kapitálu reflektuje II. pilier konceptu obsiahnutého 

v Bazilej II. Ustanovenia IV. bankovej smernice nedefinujú pojem interný kapitál a ani 

požiadavky na výšku vnútorného kapitálu. Súčasne ale smernica vyžaduje 

prostredníctvom ustanovenia čl. 123 od úverových inštitúcií, aby mali „správne, účinné 

                                                 
26 CEBS Guidelines on the revised large exposures regime, Londýn, 11. december 2009. 
27 CEBS Guidelines on reporting requirements for the revised large exposures regime. 
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a úplné stratégie a postupy pre priebežné hodnotenie a udržiavanie výšky, druhov 

a rozloženia interného kapitálu, ktorý považujú za primeraný na krytie povahy a úrovne 

rizík, voči ktorým sú alebo by mohli byť vystavené.“ 

 

Uvedenú požiadavku treba vnímať v spojitosti s článkom 22 obsiahnutom v  IV. 

bankovej smernici, ktorý ustanovuje povinnosti úverových inštitúcií disponovať  takými 

mechanizmami riadenia, ktoré umožňujú identifikovať, riadiť, monitorovať a vykazovať 

riziká, ktorým je alebo môže byť úverová inštitúcia vystavená. 

 

Absenciu jasného vymedzenia interného kapitálu v právne záväzných normách 

Európskej únie sa snažia preklenúť niektoré odporúčania vydané ešte prostredníctvom 

CEBS a jej právneho nástupcu EBA. Uvedené odporúčania poskytujú ale v prvom rade 

návod príslušným orgánom dohľadu, ako je potrebné uskutočňovať proces preskúmania 

a hodnotenia úverových inštitúcií (Supervisory Review and Evaluation Process – ďalej 

aj „SREP“),28  ktorý popri iných oblastiach obsahuje aj  hodnotenie primeranosti 

interného kapitálu úverovej inštitúcie (Internal Capital Adequacy Assessment Process – 

ďalej aj „ICAAP“). 

 

Základným poslaním správneho nastavenia procesov na zadefinovanie 

požiadaviek na interný kapitál je skutočnosť, že tento má zohľadniť také riziká, ktoré 

- sú už zohľadnené konceptom minimálnych požiadaviek na vlastné zdroje, ale 

podľa názoru úverovej inštitúcie by bolo vhodné disponovať vlastnými zdrojmi 

vo väčšom rozsahu ako definujú minimálne požiadavky, 

- nie sú pokryté vlastnými zdrojmi prostredníctvom minimálnych požiadaviek na 

vlastné zdroje.29 

                                                 
28 Pozri najmä EBA Guidelines on Internal Governance (GL44), London, 27 September 2011; CEBS 
Guidelines for the joint assessment of the elements covered by the Supervisory Review and Evaluation 
Process (SREP) and the joint decision regarding the capital adequacy of crossborder groups (GL39), 
London, 22 December; CEBS Guidelines on the management of operational risks in market-related 
activities, London, 12 October 2010;  CEBS Revised Guidelines on the management of concentration risk 
under the supervisory review process (GL31), London, 2 September 2010; CEBS Revised guidelines on 
stress testing, London 26 August 2010;  CEBS Technical guideline on interest rate risk in the banking 
book, London, 3 October 2006; CEBS Guidelines on the Application of the Supervisory Review Process 
under Pillar 2 (CP03 revised), 25 January 2006. 
29 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, A Revised Framework, 
Comprehensive Version, jún 2006, bod 724, str. 204.  
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Pre uvedené hodnota interného kapitálu nemôže byť nikdy nižšia než hodnota 

minimálnych požiadaviek na vlastné zdroje. 

 

Príslušné orgány sú povinné realizovať proces preskúmania a hodnotenia 

úverových inštitúcií v zmysle čl. 124 a prílohy XI obsiahnutej vo IV. bankovej smernici 

so zreteľom na ich veľkosť, systematickú dôležitosť, povahu, rozsah a zložitosť činností 

pri aplikácii princípu proporcionality. Výsledky procesu preskúmania a hodnotenia sa 

aktualizujú najmenej jedenkrát ročne. 

 

Ustanovenia IV. bankovej smernice jasne neupravujú otázku, ako má príslušný 

orgán dohľadu postupovať, ak hodnota interného kapitálu stanoveného mechanizmami 

úverovej inštitúcie nezodpovedá hodnote, ktorú za vhodnú považuje príslušný orgán na 

základe realizovaného hodnotiaceho preskúmania, resp. jeho aktualizácie. Podľa 

ustanovenia čl. 124 ods. 3 má príslušný orgán na základe preskúmania určiť, či 

opatrenia, stratégie, postupy a mechanizmy uplatňované úverovými inštitúciami a nimi 

držané vlastné zdroje zabezpečujú správne riadenie a krytie ich rizík. Ak úverová 

inštitúcia disponuje potrebnými mechanizmami a stratégiami na priebežné hodnotenie 

rizík a hodnota interného kapitálu reflektuje výsledky týchto mechanizmov a stratégií 

v súlade so zásadou primeranosti vyjadrenou v čl. 123, je problematické nariadiť 

úverovej inštitúcií nápravné opatrenia len z titulu inej výšky interného kapitálu, ku 

ktorému dospel na základe neharmonizovanej úpravy odhadom príslušný orgán 

dohľadu.  

 

Oveľa komplikovanejšou sa táto otázka stáva, ak ide o posudzovanie výšky 

interného kapitálu u konsolidovaného celku prostredníctvom spoločného hodnotenia 

kolégiom orgánov dohľadov rôznych členských krajín, najmä ak príslušné národné 

orgány dohľadov disponujú rozličnými hodnotiacimi postupmi preskúmavania plnenia 

povinností úverovými inštitúciami.30 Aj pre uvedený dôvod bola IV. banková smernica 

doplnená smernicou 2010/78/EÚ, ktorá umožňuje Európskemu orgánu dohľadu pre 

bankovníctvo vypracovať návrh regulačných technických predpisov s cieľom spresniť 

proces preskúmania a hodnotenia úverových inštitúcií. Odlišne od iných 
                                                 
30 Eley, S., Nové prvky v cezhraničnej spolupráci dohľadov nad bankami a výzvy pre európske dohľady, 
odborný časopis Biatec 9/2011, str. 26. 
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splnomocňovacích ustanovení nebola tomuto orgánu stanovená povinnosť navrhnúť 

znenie takéhoto predpisu vo vymedzenej časovej lehote, ale predstavuje len možnosť 

konať v tejto oblasti, ak bude považované za potrebné a nutné znenie takejto normy 

navrhnúť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

2. Harmonizácia v oblasti podnikania úverových inštitúcií 
 

Napriek skutočnosti, že proces intenzívnej harmonizácie v oblasti podnikania 

finančných inštitúcií je často spájaný najmä s obdobím, ktoré nasledovalo po prijatí 

konceptu vybudovania vnútorného trhu prezentovanom v Bielej knihe o vybudovaní 

vnútorného trhu,31 nemožno označiť obdobie pred rokom 1985 ako obdobie nečinnosti 

Európskeho hospodárskeho spoločenstva [ďalej označovaného ako „EHS“ alebo aj ako 

„Spoločenstvo“] v tejto oblasti.  

 

Pre účely rozlišovania vývoja harmonizácie v oblasti podnikania úverových 

inštitúcií v Spoločenstve je táto kapitola rozčlenená do troch podkapitol. V prvej je 

venovaná pozornosť vývoju od prijatia Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho 

spoločenstva do roku 1986. Druhá podkapitola zachytáva tendencie vývoja v dôsledku 

prijatia Jednotného európskeho aktu, ktorým bol do primárneho práva zakomponovaný 

koncept vnútorného trhu. V záverečnej tretej podkapitole  sa práca venuje vývoju, ktorý 

nasledoval po prijatí Akčného plánu pre finančné služby z roku 1999 (Financial 

Services Action Plan – ďalej aj „FSAP“)32 a Lamfallusyho právnemu rámcu v oblasti 

kapitálových trhov. Vývoju, ktorý nasledoval po roku 2008 a ktorý viedol ku kreovaniu 

súčasného právneho rámca regulácie činnosti úverových inštitúcii, je venovaná 

pozornosť v osobitných kapitolách tejto dizertačnej práce. 

 
2.1 Stručný prehľad vývoja harmonizácie v oblasti činnosti úverových 

inštitúcií do prijatia Jednotného európskeho aktu 
 

Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (1957) [ďalej aj 

„ZoEHS“] vyjadrila vo svojom  čl. 2 poslanie Spoločenstva, ktorým bolo 

„prostredníctvom zavedenia spoločného trhu a postupným približovaním hospodárskych 

politík členských štátov podporovať harmonický rozvoj hospodárskych činností v celom 

Spoločenstve, pokračujúci a vyrovnaný rast, zvýšenie stability, zrýchlené zvyšovanie 

životnej úrovne a užšie vzťahy medzi štátmi k nemu patriacim.“  

                                                 
31 Completing the Internal Market: White paper from the Commission to the European Council (Milan, 
28-29 June 1985), COM 85/0310 final. 
32 Financial Services: Implementing the framework for financial markets: Action Plan, Zverejnenie 
Komisie KOM(1999) 232, Brusel 11.05.1999. 
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V zmysle čl. 8  ZoEHS malo počas dvanásťročného prechodného obdobia dôjsť 

k vytvoreniu spoločného trhu. Za týmto účelom mali členské štáty medzi sebou 

postupne zrušiť v stanovenom rozsahu obmedzenia, ktoré by bránili uplatňovaniu 

slobody usadiť sa, slobody poskytovania služieb a voľného pohybu kapitálu 

v Spoločenstve.33  

Za účelom implementovania povinností členských štátov týkajúcich sa zrušenia 

obmedzení vo vzťahu k voľnému pohybu kapitálu prijala Rada v roku 1962 prvú 

smernicu na implementáciu čl. 67 ZoEHS.34 Táto bola v decembri 1962 novelizovaná 

prostredníctvom druhej smernice.35  

S cieľom analyzovať problémy pri implementovaní ZoEHS poverila Komisia 

nezávislých expertov zostavením správy pre oblasť kapitálových trhov Spoločenstva. 

V novembri 1966 predložili experti správu, nazývanú tiež ako Segré Report.36 Komisia 

túto správu schválila v júni 1967 a potvrdila všeobecné závery v nej vyjadrené.37 Segré 

report bola rozčlenená do piatich častí, pričom najmä piata časť bola zameraná na 

odstraňovanie obmedzení zamedzujúcich rovnosť prístupu k európskym kapitálovým 

trhom. V oblasti bankovníctva skupina expertov dospela k záverom, že cieľom 

harmonizácie je zabezpečenie určitej miery rovnováhy ohľadne pravidiel týkajúcich sa 

zodpovednosti za riadenie záväzkov bánk a pravidiel týkajúcich sa nakladania                     

s aktívami. Harmonizácia sa preto podľa správy mala koncentrovať na:  

i) vytvorenie spoločných pravidiel týkajúcich sa úrokových sadzieb najmä vo 

vzťahu k prijímaniu vkladov, 

ii) postupné približovanie predpisov týkajúcich sa požiadaviek ohľadne  

pohľadávok a záväzkov bánk, 

iii) postupné približovanie predpisov ohľadne oprávnení bánk držať vo svojom 

portfóliu cenné papiere priemyselných a obchodných subjektov.38 

 

                                                 
33 Pozri ustanovenia čl. 52, 59 a 67 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (1957). 
34 First Directive for the implementation of Article 67 of the Treaty, Úradný venstník Európskych 
spoločenstiev č. 43 zo dňa 12.7.1960, str. 921–932. 
35 Second Council 63/21/EEC Directive of 18 December 1962 adding to and amending the First Directive 
for the implementation of Article 67 of the Treaty, Úradný venstník Európskych spoločenstiev č. 9 zo dňa 
22.01.1963, str. 62-74. 
36 The Development of a European Capital Market, Report of a Group of experts appointed by the EEC 
Commission, [online], Brusel, november 1966. 
37 Commission of the European Communities, Information Memo, [online], Brusel, november 1966. 
38 Pozri poznámku pod čiarou 36, str. 274.  
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Segré Report sa podrobne nezaoberal otázkami systému a organizácie vecnej 

pôsobnosti orgánov dohľadu alebo požiadavkami na podnikanie úverových inštitúcií. 

Snahou tejto správy bolo v jej piatej časti poukázať na praktické problémy, ktoré 

obmedzovali realizovanie slobôd upravených v ZoEHS, a ktoré mali negatívny dosah na 

vytvorenie Európskeho kapitálového trhu. Na závery Segré Report nadväzovala úprava 

obsiahnutá v smernici Rady 73/183/EHS o zrušení obmedzení slobody usadiť sa 

a slobody poskytovať služby vo vzťahu k činnostiam bánk a iných finančných 

inštitúcií.39 Predmetom tejto smernice bolo najmä vymedzenie služieb prepojených na 

pohyb kapitálu a rozsahu požiadaviek vzťahujúcich sa na slobodu usadiť sa, ktoré 

predstavovali obmedzenia pri realizácií uvedených slobôd. 

Niektoré otázky týkajúce sa zakladania úverových inštitúcií sa stali predmetom 

právnej úpravy obsiahnutej v tzv. I. bankovej smernici prijatej v decembri 1977.40 

Rozsah  I. bankovej smernice bol predmetom len 15 článkov, čo odráža, na čom sa 

vedeli vtedajšie členské štáty EHS dohodnúť.  Pre účely smernice boli zadefinované len 

štyri pojmy, a to „úverová inštitúcia“, „povolenie“, „pobočka“ a „vlastné zdroje“.   

 

Predmetom minimálnej harmonizácie sa stali:  

- základné podmienky, ktoré mali byť splnené za účelom získania povolenia na 

uskutočňovanie podnikateľskej činnosti, 

- podmienky odobratia povolenia pre uskutočňovanie podnikateľskej činnosti 

úverovou inštitúciou a pobočkou zahraničnej úverovej inštitúcie, 

- podmienky vykonávania činnosti prostredníctvom pobočiek, ktorých 

zriaďovateľ mal sídlo v inom členskom štáte, 

- vzťah k pobočkám, ktorých zriaďovateľ mal sídlo v treťom štáte, 

- spolupráca národných orgánov dohľadu v otázkach dohľadu nad pobočkami, 

- úlohy a povinnosti zriadeného Poradného výboru príslušných orgánov členských 

štátov Spoločenstva (neskôr Poradný výbor pre bankovníctvo – Banking 

Advisory Committee – ďalej aj „BAC“), 

- otázky služobného tajomstva pracovníkov príslušných orgánov členských štátov. 

                                                 
39 Council Directive on the abolition of restrictions of freedom of establishemnt and frreedom to provide 
services in respect of self-employed actities of banks and ohter financial institutions . 
40 First Council Directive of 12 December 1977 on the coordination of laws, regulations and 
administrative provisions relating tothe taking up and pursuit of the business of credit institutions 
(77/780/EEC). 
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V oblasti uskutočňovania podnikateľskej činnosti prostredníctvom pobočky 

úverovej inštitúcie so sídlom v inom členskom štáte, smernica zamedzila možnosť 

neudelenia povolenia takejto pobočke len z dôvodu, že právna forma zriaďovateľa 

nezodpovedala právnej forme, ktorá bola predpísaná pre „domáce“ úverové inštitúcie. 

Výnimkou bola skutočnosť, ak by právna forma zriaďovateľa viedla k tomu, že by 

zriaďovateľ nevlastnil osobitné vlastné zdroje. 

 

Ako právny základ pre prijatie I. bankovej smernice bolo použité ustanovenie  

čl. 57 (2) ZoEHS. Podľa predmetného ustanovenia mala Rada pred uplynutím 

prechodného obdobia vydať smernice na koordináciu ustanovení upravených                       

v členských štátoch zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym aktom 

vzťahujúcimi sa na začatie a vykonávanie činností samostatne zárobkovo činných osôb. 

Jednomyseľnosť sa vyžadovala v prípadoch, ktoré boli predmetom právnych predpisov 

v aspoň jednom členskom štáte a rovnako na opatrenia, ktoré sa týkali ochrany vkladov, 

najmä pri udeľovaní úverov a výkone bankových povolaní a v spojení s podmienkami 

výkonu lekárskych, súvisiacich a farmaceutických povolaní v rôznych členských 

štátoch. V ostatných prípadoch Rada rozhodovala jednomyseľne, až do konca prvej 

etapy, a kvalifikovanou väčšinou po jej skončení. 

 

Rovnaký právny základ, teda ustanovenie čl. 57 (2) ZoEHS poslúžil v roku 1983 

aj na prijatie smernice o dohľade nad úverovými inštitúciami na konsolidovanom 

základe.41  Predmetná smernica po prvýkrát zaviedla v oblasti dohľadu nad úverovými 

inštitúciami princíp konsolidovaného dohľadu. Predmetom konsolidovaného dohľadu 

mali byť úverové inštitúcie, ktoré vlastnili priamo alebo nepriamo minimálne 25%-ný 

podiel na iných úverových alebo finančných inštitúciách.42 Výkon dohľadu na 

konsolidovanom základe bol zverený príslušnému orgánu dohľadu tej členskej krajiny, 

v ktorej bolo zriadené sídlo úverovej inštitúcie vlastniacej definované podiely v iných 

úverových inštitúciách a finančných inštitúciách nachádzajúcich sa v iných členských 

štátoch. Aj keď predmetná smernica nedefinovala pojem „orgán dohľadu domovského 

                                                 
41  Council Directive of 13 June 1983 on the supervision of credit institutions on a consolidated basis 
(83/350/EEC). 
42 Podľa čl. 1 smernice 83/350/EEC sa finančnou inštitúciou rozumel podnik, ktorý nebol úverovou 
inštitúciou, ktorého hlavným predmetom činnosti bolo poskytovanie úverov (vrátane garancií), 
nadobúdanie podielov alebo uskutočňovanie investícií. 
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členského štátu“, inkorporovala de facto dominantné postavenie domovského orgánu 

dohľadu pri dohľade na konsolidovanom základe. Cieľom smernice bolo odstránenie 

prekážok, ktorými členské štáty obmedzovali uplatňovanie tohto princípu v rámci 

Spoločenstva.43 Ďalšie nóvum priniesla predmetná smernica aj zavedením definície 

pojmu „dohľad“, ktorým sa rozumelo „techniky, a to  v akejkoľvek forme a akokoľvek 

implementované, ktoré sú uplatňované príslušnými orgánmi členského štátu za účelom 

monitorovania aspektov obozretného podnikania úverovými inštitúciami“, pričom 

pojem príslušné orgány bol zadefinovaný ako „národné orgány, ktoré sú splnomocnené 

prostredníctvom zákonov a nariadení vykonávať dohľad nad úverovými inštitúciami“. 

 

Predmetom harmonizácie v oblasti činností a povinností úverových inštitúcií sa 

stali aj vykazovacie povinnosti v oblasti účtovníctva. Tak v roku 1978 prijatá smernica 

upravujúca požiadavky na zostavovanie ročných účtovných závierok,44 ako ani v roku 

1983 prijatá smernica o konsolidovaných účtovných závierkach45 nepokrývali svojím 

vecným rozsahom právne formy, pod ktorými boli zriadené existujúce úverové 

inštitúcie v členských štátoch Spoločenstva. Nakoľko vykazovacie povinnosti v oblasti 

účtovníctva úverovými inštitúciami boli a zostávajú potrebné pre účely zabezpečenia 

možnosti porovnania hospodárskych výsledkov úverových inštitúcií, bola v roku 1986 

prijatá smernica o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných 

závierkach bánk a iných finančných inštitúcií.46 Predmetom smernice bola špecifikácia 

jednotlivých položiek súvahy a výkazu ziskov a strát vrátane obsahových náležitostí 

poznámok zverejňovaných v ročnej a konsolidovanej účtovnej závierke úverovej 

inštitúcie.  

 

 

 

 

                                                 
43 Pozri ôsmy odsek preambuly smernice 83/350/EEC. 
44 Štvrtá smernica Rady - Council Directive 78/660/EEC of 25 July 1978 on the annual accounts of 
certain types of companies, OJ No L 222, 14.8.1978, str. 11. 
45 Siedma smernica Rady – Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983 on consolidated accounts,         
OJ No L 193, 18.7.1983, str. 1. 
46 Council Directive of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of banks and 
other financial institutions (86/635/EEC). 
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2.2 Vplyv konceptu vnútorného trhu na harmonizáciu v oblasti 
úverových inštitúcií 

 

Napriek uvádzaným snahám harmonizácie, ktorá sa týkala niektorých oblastí 

súvisiacich s činnosťou úverových inštitúcií, je potrebné konštatovať, že za zásadnú 

skutočnosť pre rozvoj právneho rámca v oblasti poskytovania finančných služieb, 

vrátane regulácie úverových inštitúcií, je potrebné považovať prijatie Jednotného 

európskeho aktu (ďalej aj „JEA“).47 Legislatívna činnosť EHS v oblasti finančných 

služieb nevykazovala v období do prvej polovice osemdesiatych rokov 20. storočia 

dynamiku, ktorá by odzrkadľovala ich dôležitosť pre hospodársky rozvoj Spoločenstva. 

Uvedený stav bol okrem iného podporovaný aj skutočnosťou, že návrhy Komisie 

týkajúce sa aproximačných smerníc, ktoré priamo ovplyvňovali vytvorenie alebo 

fungovanie spoločného trhu,48 vyžadovali jednomyseľnosť Rady na ich prijatie.49 Táto 

požiadavka spôsobovala, že rokovania o návrhoch Komisie v tejto oblasti boli zdĺhavé 

a samotný výsledok legislatívneho procesu odzrkadľoval rozsah možného konsenzu 

členských štátov. 

 

Situácia sa zmenila vypracovaním dokumentu Komisie známom ako Biela kniha 

o vybudovaní vnútorného trhu z roku 1985.50 Komisia vedená jej predsedom Jacquesom 

Delorom a komisárom pre spoločný trh lordom Cockfieldom zadefinovala potrebu 

odstránenia bariér za účelom  dobudovania vnútorného trhu, ktorý predstavoval ďalší 

vývojový stupeň hospodárskej integrácie. Predmetný dokument obsahoval detailný 

návrh potrebných opatrení, ktorých prijatie malo zabezpečiť splnenie tohto cieľa.51 Z 

právneho hľadiska bola idea postupného vybudovania vnútorného trhu inkorporovaná 

do Jednotného európskeho aktu podpísaného vo februári 1986, ktorý nadobudol 

účinnosť 1.7.1987. Významnosť JEA pre proces hospodárskej integrácie a liberalizácie 

tkvela v tom, že doplnil Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva 

najmä o nové čl. 8a a 100a. Súčasne boli modifikované rôzne ustanovenia ZoEHS, ktoré 
                                                 
47 Pozri Jednotný európsky akt (1986). 
48 K problematike „jednotného trhu“ a „vnútorného trhu“ pozri bližšie  Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., 
Zemánek, J., Král, R. Dumbrovský, T. (2011): Evropské právo, str. 402. 
49 Bližšie pozri čl. 100 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (1957). 
50 Porzi odkaz č. 31. 
51 Tamže - bližšie pozri body 101. až 107. dokumentu Completing the Internal Market: White Paper from 
the Commission to the European Council a časť II. bod IV. prílohy, ktorá vymedzuje opatrenia 
a harmonogram na ich prijatie za účelom dobudovania vnútorného trhu v oblasti finančných služieb. 
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vyžadovali jednomyseľnosť Rady a to takým spôsobom, že sa táto požiadavka nahradila 

požiadavkou kvalifikovanej väčšiny Rady pri schvaľovaní právnych aktov potrebných 

na postupné vybudovanie vnútorného trhu do 31.12.1992.52 Taktiež JEA zaviedol do 

ZoEHS v čl. 8a definíciu pojmu vnútorný trh, ktorým sa rozumelo: „oblasť bez 

vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu v 

súlade s ustanoveniami ZoEHS“. 

 

Uvedený vývoj v primárnom práve sa odrazil aj v legislatívnej činnosti EHS 

v oblasti regulácie úverových inštitúcií, ktorá sa už v roku 1989, teda relatívne krátko 

po nadobudnutí účinnosti JEA, prejavila v prijatí: 

- smernice o vlastných zdrojoch úverových inštitúcií,53 

- II. bankovej smernice,54 

- smernice o kapitálovej primeranosti úverových inštitúcií.55 

 

Základným cieľom smernice o vlastných zdrojoch úverových inštitúcií bolo 

zadefinovanie pojmu „vlastné zdroje“ a zjednocovanie postupu jeho výpočtu tým, že sa 

zadefinovali položky (pripočítateľné a odpočítateľné), ktoré vytvárajú vlastné zdroje 

úverových inštitúcií. Predmetná úprava mala charakter minimálnej harmonizácie 

umožňujúc členským štátom za stanovených podmienok zadefinovať aj iné položky, 

ktoré vstupovali do výpočtu vlastných zdrojov úverovej inštitúcie. Koncept vlastných 

zdrojov predstavuje jeden z technických nástrojov, ktorý slúži orgánom dohľadu pri 

posudzovaní kvantitatívnych ekonomických ukazovateľov konkrétnej úverovej 

inštitúcie a dáva možnosť hodnotiť a porovnávať ekonomickú situáciu jednotlivých 

úverových inštitúcií. Súčasne bolo a je cieľom zadefinovania položiek vstupujúcich do 

výpočtu vlastných zdrojov to, aby vlastné zdroje mohli plniť určité funkcie, z ktorých 

najdôležitejšou je schopnosť absorbovania prípadných strát. Dostatočné vlastné zdroje 

v správnej štruktúre môžu umožniť úverovej inštitúcii prekonať aj krízové obdobie bez 

                                                 
52 Pozri najmä čl. 6, čl. 13 a čl. 18 Jednotného európskeho aktu, ako aj Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., 
Zemánek, J., Král, R. Dumbrovský, T. (2011): Evropské právo, str. 403. 
53 Concil Directive of 17 April 1989 on the own funds of credit institutions (89/299/EEC). 
54 Second Council Directive 89/646/EEC of 15 December 1989 on the coordination laws, regulations and 
administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions and 
amending Direcitve 77/780/EEC. 
55 Concil Directive of 18 December 1989 on a solvency ratio for credit institutions (89/647/EEC). 
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toho, aby bolo výraznou mierou ohrozené pokračovanie poskytovania bankových 

služieb, čím dochádza k ochrane vkladov a k udržiavaniu stability na finančných trhoch.   

 

Popri koncepte vlastných zdrojov využívali orgány dohľadu aj iné kvantitatívno-

kvalitatívne technické nástroje regulácie a dohľadu. Na existenciu vlastných zdrojov bol 

a je úzko napojený systém výpočtu ukazovateľa kapitálovej primeranosti, ktorý má 

v závislosti od typov obchodov úverovej inštitúcie slúžiť na zisťovanie, či vlastné 

zdroje dostatočne odrážajú riziká spojené s realizovanými obchodmi a vypočítavať 

primeranosť jej vlastných zdrojov. S cieľom harmonizovať výpočet ukazovateľa 

kapitálovej primeranosti bola koncom roka 1989 prijatá smernica definujúca ukazovateľ 

kapitálovej primeranosti.56 Tento predstavoval percentuálne vyjadrenie vlastných 

zdrojov úverovej inštitúcie vo vzťahu k rizikovo váženým aktívam a podsúvahovým 

položkám úverovej inštitúcie. Súčasťou regulácie bolo aj definovanie rizikových váh, 

ktoré sa priraďovali k jednotlivým typom aktív a podsúvahovým položkám. V závislosti 

od typu sa k aktívam priraďovali rizikové váhy 0%, 20%, 50% alebo 100%.57 Obdobne 

v prípade podsúvahových položiek, tieto sa najprv rozčlenili v zmysle prílohy 

I smernice na štyri skupiny podľa rizikového profilu, a podľa stupňa rizikovosti sa im 

priraďovali rizikové váhy 0%, 20%, 50% alebo 100%. Nakoľko predmetná smernica 

predstavovala minimálnu harmonizáciu, mohli členské štáty aplikovať na konkrétne 

typy aktív a podsúvahových položiek menej alebo viac prísne rizikové váhy. Smernica 

stanovila pre úverové inštitúcie povinnosť dodržiavať najneskôr od 1. januára 1993 

ukazovateľ kapitálovej primeranosti na úrovni minimálne 8%.58 V prípade, ak 

ukazovateľ kapitálovej primeranosti klesol pod stanovené percento, mali príslušné 

orgány dohľadu zabezpečiť, aby úverová inštitúcia prijala primerané opatrenia na 

dosiahnutie stanoveného ukazovateľa v čo najkratšom možnom čase. Pri stanovení 

ukazovateľa kapitálovej primeranosti vychádzalo Spoločenstvo zo záverov Bazilejského 

výboru (známe aj ako štandardy Bazilej I).59 Implementácia štandardov Bazilej I do 

smernice Spoločenstva mala svoje osobitosti, ktoré sa prejavili osobitným prístupom 

                                                 
56 Council Directive of 18 December 1989 on a solvency ratio for credit institutions (89/647/EEC).  
57 Pozri najmä čl. 6 smernice Directive of 18 December 1989 on a solvency ratio for credit institutions 
(89/647/EEC). 
58 Pozri ustanovenia čl. 3 a 10 smernice 89/647/EEC. 
59 Basel Committee: International convergence of capital measurment and capital standards, July 1988, 
tzv. Bazilej I. 
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výnimiek priraďovania rizikových váh napríklad vo vzťahu ku krytým dlhopisom, 

hypotékam, či leasingu.60 Súčasne implementácia Bazilej I bližšie nešpecifikovala, že 

8%-ná kapitálová primeranosť úverovej inštitúcie má pozostávať zo 4% vo vzťahu k 

vlastným zdrojom zaradeným pod Pilier I a 4% vlastných zdrojov zaradených pod Pilier 

II.61  

Tretím a z pohľadu slobody poskytovania služieb a práva usadiť sa 

najvýznamnejším už spomínaným výsledkom normotvornej činnosti Spoločenstva  

z roku 1989 v oblasti bankovej regulácie bola II. banková smernica. Cieľom 

normotvorcu nebolo nahradenie a zrušenie I. bankovej smernice, ale uskutočniť jej 

doplnenie a zmeny za účelom prehĺbenia harmonizácie v oblasti činnosti úverových 

inštitúcií a pravidiel výkonu dohľadu. Tým sa malo súčasne prispieť k cieľu 

vytýčenému v JEA, ktorým bolo vytvorenie jednotného trhu so zameraním na slobodu 

usadiť sa a slobodu poskytovania finančných služieb prostredníctvom úverových 

inštitúcií.62  

 

Predmetom regulácie II. bankovej smernice bolo: 

- harmonizácia podmienok na udelenie povolenia úverovým inštitúciám, 

- vytýčenie kompetencií domovského členského štátu a hostiteľského členského 

štátu vo vzťahu k pobočkám, 

- úprava vzťahu k tretím krajinám, 

- harmonizácia podmienok podnikania úverových inštitúcií vo vzťahu k vlastným 

zdrojom,  

- harmonizácia podmienok nadobúdania a scudzovania kvalifikovaných podielov 

v úverových inštitúciách, 

- harmonizácia v oblasti nadobúdania podielov úverovými inštitúciami v 

spoločnostiach, ktoré nie sú úverovými ani finančnými inštitúciami,  

- harmonizácia slobody usadiť sa a slobody poskytovania služieb vrátane 

spolupráce orgánov domovského a hostiteľského členského štátu. 

 

                                                 
60 Pozri ustanovenia čl. 11 smernice 89/647/EHS. 
61 Porovnaj ustanovenie čl. 10 smernice 89/647/EHS a bod 44. Bazilej I. 
62 Porovnaj prvé úvodné ustanovenie smernice 89/646/EHS. 



36 

Tak ako bolo ustanovené už v smernici o dohľade nad úverovými inštitúciami na 

konsolidovanom základe, priniesla II. banková smernica vyjasnenie v pojmoch 

„domovský“ a „hostiteľský“ členský štát. Pod pojmom „domovský členský štát“ sa 

rozumel ten členský štát, v ktorom získala úverová inštitúcia povolenie podľa I. 

bankovej smernice. Pojmom „hostiteľský členský štát“ sa rozumel ten členský štát, na 

ktorého území má úverová inštitúcia so sídlom v inom členskom štáte zriadenú 

pobočku, alebo v ktorom poskytuje svoje služby.63  

 

Od otázky zadefinovania hostiteľského a domovského členského štátu sa odvíjal 

ďalej aj koncept primárnej právomoci príslušných orgánov dohľadu domovského 

členského štátu vykonávať dohľad aj nad zahraničnými pobočkami úverových inštitúcií 

na území iných členských štátov. Právomoc orgánov dohľadu hostiteľských členských 

štátov bola obmedzená najmä na otázky dohľadu riadenia likvidity a na otázky súvisiace 

s realizovaním menovej politiky. Uvedené však nesmelo viesť k vytváraniu 

diskriminačných opatrení voči pobočkám, ktorých zriaďovateľ má sídlo v inom 

členskom štáte. 

 

Z perspektívy využívania práva usadiť sa, zaviedla II. banková smernica úpravu 

notifikácií v procese zriaďovania pobočiek v iných členských štátoch. Tento spočíval 

a v zásade spočíva do súčasnosti v nasledovných krokoch: 

i) pokiaľ má úverová inštitúcia záujem uskutočňovať svoju podnikateľskú činnosť 

prostredníctvom pobočky zriadenej v inom členskom štáte, musí najprv o tomto 

zámere informovať orgán dohľadu domovského členského štátu a doručiť mu 

v smernici špecifikovaný rozsah informácií ohľadne tohto zámeru, 

ii) v prípade, ak orgán dohľadu domovského členského štátu na základe posúdenia 

organizačnej štruktúry a finančnej situácie úverovej inštitúcie nemá námietky 

voči zriadeniu pobočky na území iného členského štátu, poskytne orgánu 

dohľadu hostiteľského štátu potrebné informácie, vrátane informácií o vlastných 

zdrojoch, kapitálovej primeranosti, ako aj o systéme ochrany vkladov, ktorý sa 

má vzťahovať na vklady, ktoré budú realizované v pobočke, 

                                                 
63 Pozri čl. 1 bod 7 a 8 smernice 89/646/EHS. 
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iii) na základe informácií získaných od príslušného orgánu domovského štátu mal 

príslušný orgán hostiteľského štátu lehotu na posúdenie ich obsahu a mohol 

prípadne určiť podmienky v súlade s princípom ochrany „verejného záujmu“, za 

ktorých môže pobočka uskutočňovať špecifikované činnosti. Pokiaľ orgán 

hostiteľského členského štátu v stanovenej lehote neinformoval zriaďovateľa 

o svojich výhradách a požiadavkách, mohlo dôjsť k zriadeniu pobočky 

a k začatiu poskytovania bankových činností. 

 

Rozsah činností, ktoré mohla pobočka zahraničnej úverovej inštitúcie realizovať 

v hostiteľskom členskom štáte, bola obmedzená na tie činnosti, ktoré mohol na základe 

povolenia orgánom domovského členského štátu realizovať zriaďovateľ pobočky, 

a pokiaľ išlo o činnosť, ktorá bola obsiahnutá v prílohe II. bankovej smernice, na ktorú 

sa vzťahoval princíp vzájomného uznávania. 

 

V porovnaní s I. bankovou smernicou, zrušila II. banková smernica právomoc 

hostiteľského členského štátu požadovať určitú výšku preddefinovaného kapitálu, tzv. 

„zverený kapitál“, ktorou mala pobočka disponovať, čím sa taktiež odstránila jedna z 

Komisiou a účastníkmi trhu vnímaných bariér využívania práva usadiť sa. 

 

Orgán hostiteľského štátu mohol stanoviť pobočke informačné povinnosti, 

ktorým podliehali úverové inštitúcie v ich domovskom členskom štáte, ktoré zriadili na 

jeho území pobočky, za účelom získavania štatistických informácií vo vzťahu k ich 

uskutočňovanej činnosti. Súčasne boli orgány hostiteľských štátov oprávnené 

požadovať poskytovanie tých informácií, ktoré sú poskytované orgánu domovského 

štátu za účelom dohľadu nad plnením požiadaviek likvidity a menovej politiky. 

 

Problematickou oblasťou pri poskytovaní služieb bola otázka, čo môže 

považovať príslušný orgán hostiteľského členského štátu za vec „verejného záujmu“, 

ktoré ho oprávňujú v rámci notifikačného systému určiť zriaďovateľovi dodatočné 

podmienky na uskutočňovanie činnosti, ktorú mu prostredníctvom orgánu dohľadu 

domovského členského štátu notifikoval. Ustanovenia II. bankovej smernice neobsahujú 

žiadnu definíciu tohto pojmu. Aj keď Európsky súdny dvor (ďalej označovaný aj ako 
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„ESD“) vo svojich rozhodnutia odkazuje na pojem „verejný záujem“ resp. „všeobecný 

záujem“, tieto pojmy priamo nezadefinoval, pričom pri posúdeniach individuálnych 

prípadov skúmal existenciu dôvodov imperatívnych pre verejný záujem, ktorými boli 

napr. ochrana prijímateľa služieb, ochrana pracovníkov, ochrana spotrebiteľov a pod.64 

 

Na posudzovanie vnútroštátnych opatrení, ktoré by mohli byť spôsobilé brániť 

výkon základných slobôd zaručených primárnym právom alebo robiť výkon týchto 

slobôd menej atraktívnym, vyvinul ESD vo svojej rozhodovacej činnosti test, ktorý 

skúma splnenie štyroch základných podmienok vo vzťahu k takýmto vnútroštátnym 

opatreniam. Takéto opatrenia:  

i) sa musia  uplatňovať bez diskriminácie,  

ii) musia byť odôvodnené naliehavým všeobecným záujmom, 

iii) musia byť schopné zaručiť splnenie sledovaného cieľa, a 

iv) nesmú ísť nad rámec toho, čo je na jeho dosiahnutie nevyhnutné.65 

 

V otázke slobodného poskytovania služieb úverovou inštitúciou na území iného 

členského štátu bol obdobne ako v prípade realizácie slobody usadiť sa, vytvorený 

notifikačný mechanizmus. Tento pozostáva z: 

i) povinnosti úverovej inštitúcie, ktorá má zámer po prvýkrát uplatniť slobodu 

poskytovania svojich služieb realizovaním niektorej z činnosti uvedenej 

v prílohe, na ktorú sa uplatňuje princíp vzájomného uznávania, na území iného 

členského štátu, informovať príslušný orgán domovského štátu, 

ii) povinnosti orgán domovského štátu v jednomesačnej lehote zaslať predmetnú 

notifikáciu orgánu hostiteľského členského štátu.  

 

Odlišne od notifikačného procesu ustanoveného v prípade zriaďovania pobočky 

úverovou inštitúciou v inom členskom štáte, nemá hostiteľský štát osobitnú aktívnu 

úlohu v tomto procese a poskytovanie služieb úverovou inštitúciou nie je viazané 

                                                 
64 Bližšie pozri Commission interpretative communication: Freedom to provide services and the interest 
of the general good in the Second Banking Directive, SEC(97) 1193 final, Brussels 20.06.1997, str. 18. 
65 Vec C-55/94 Gebhard [1995] ECR I-4165, bod. 37; taktiež pozri vec C-19/92 Kraus ECR I-1663, 
bod 32. 
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prijatím potvrdenia o notifikácii medzi orgánom hostiteľského a domovského členského 

štátu.  

 

V zmysle čl. 60 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva 

(v súčasnosti čl. 57 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) je poskytovanie služieb 

v inom členskom štáte viazané na dočasnosť. Výklad k pojmu dočasnosť ozrejmil ESD 

tak, že „dočasný charakter poskytovania služieb ustanovený článkom 60 tretím odsekom 

Zmluvy ES treba posudzovať podľa dĺžky, pravidelnosti, periodicity a kontinuity ich 

poskytovania“.66 

 

Popri týchto zásadných zmenách, bolo cieľom II. bankovej smernice aj 

spresnenie pojmov prostredníctvom rozšírenia počtu definícií z pôvodne štyroch 

obsiahnutých v I. bankovej smernici na 14. Tieto zväčša brali ohľad na existujúci nový 

právny rámec regulácie v oblasti vlastných zdrojov, kapitálovej primeranosti a iných 

sekundárnych prameňov práva, ktoré bolo možné využiť v oblasti regulácie úverových 

inštitúcií.  

V oblasti bankovej regulácie sa prostredníctvom II. bankovej smernice 

inštitucionalizoval systém komitológie, teda systém vydávania vykonávacích predpisov. 

Ustanovenie čl. 22 ods. 1 II. bankovej smernice zadefinoval oblasti, v ktorých môže 

Komisia navrhnúť prijatie vykonávacích opatrení. Procesný postup prijímania 

vykonávacích opatrení, ktorými sa mali modifikovať najmä technické parametre 

zohľadňujúc ekonomický a hospodársky vývoj, ako aj spresniť definície niektorých 

pojmov, bol čiastočne obsiahnutý v čl. 22 ods. 2. Základom pre prijímanie takýchto 

opatrení bolo rozhodnutie Rady o komitológii,67 pričom v zmysle II. bankovej smernice 

sa mal uplatňovať variant (b) procesného postupu III, upraveného v článku 2 

rozhodnutia Rady o komitológii.  

Komisia musela pri príprave ňou navrhovaných opatrení spolupracovať 

s Poradným výborom pre bankovníctvo (BAC), ktorý bol zriadený na základe čl. 11 už 

I. bankovou smernicou, a pozostával zo zástupcov členských štátov (nie nevyhnutne len 

                                                 
66 Vec C-55/94 Gebhard [1995] ECR I-4165, bod. 39, prvá zarážka.  
67 Rozhodnutie Rady 87/373/EHS z 13. júla 1987, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon 
vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu. 
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zo zástupcov orgánov dohľadu). Úlohou Poradného výboru pre bankovníctvo bolo 

zasielať Komisii v ňou určenom časovom rámci stanoviská k jej návrhom. V prípade, že 

stanovisko výboru bolo v súlade s návrhom Komisie, mohla Komisia prijať 

vykonávacie opatrenia. V opačnom prípade musela Komisia návrh opatrenia zaslať 

Rade. Pokiaľ Rada schválila návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou, resp. v lehote 

troch mesiacov nekonala ohľadne návrhu, mohla Komisia navrhnuté opatrenia prijať. 

Na zastavenie celého procesu prijímania opatrení navrhovaných Komisiou stačilo, ak 

Rada návrh Komisie zamietla jednoduchou väčšinou. 

 

V roku 1992 prijala Rada dve smernice, ktoré doplnili mozaiku predpisov 

v oblasti regulácie činnosti úverových inštitúcií a práva a povinnosti príslušných 

orgánov dohľadu. Prvou smernicou bola smernica o dohľade nad úverovými 

inštitúciami na konsolidovanom základe a druhou smernica o sledovaní a kontrole 

veľkej majetkovej angažovanosti. 

 

Smernica 92/30/EHS o dohľade nad úverovými inštitúciami na konsolidovanom 

základe nahradila k 1. januáru 1993 smernicu 83/350/EHS. Cieľom novej smernice bolo 

spresniť definície subjektov, ktorým vznikli informačné povinnosti voči príslušným 

orgánom dohľadu, do ktorých pôsobnosti spadala právomoc vykonávať dohľad nad 

úverovými inštitúciami na konsolidovanom základe. Smernica tým reagovala na vývoj 

štruktúr, v rámci ktorých obchodné spoločnosti vlastnili priamo alebo nepriamo podiely 

zodpovedajúce 20% na hlasovacích právach alebo kapitále iných podnikov. Pre tieto 

dôvody smernica zadefinovala pojmy ako napr. „finančná holdingová spoločnosť“, 

„holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou“, s cieľom poňať do vecného rozsahu 

výkonu dohľadu čo najširší okruh subjektov, ktoré môžu mať vplyv na riadne 

fungovanie úverovej inštitúcie, ktorá je súčasťou takýchto štruktúr. Za stanovených 

podmienok smernica umožnila príslušným orgánom členských štátov zodpovedných za 

výkon dohľadu na konsolidovanom základe prijať rozhodnutie o vyňatí niektorého 

subjektu z konsolidovaného celku. 

 

Predmetom konsolidovaného dohľadu mala byť najmä platobná schopnosť, 

plnenie požiadaviek na primeranosť vlastných zdrojov, veľká majetková angažovanosť, 
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prípadne aj plnenie limitov úverovou inštitúciou pri nadobúdaní podielov v subjektoch, 

ktoré nie sú úverovými ani finančnými inštitúciami. 

  

S cieľom predísť kompetenčným sporom, tak pozitívnym ako aj negatívnym,  

nastavila smernica postupy na určenie kompetentného orgánu na výkon dohľadu na 

konsolidovanom základe. Takéto situácie mohli nastať najmä v prípadoch, ak materská 

spoločnosť vlastnila viac úverových inštitúcií v rôznych členských štátoch, pričom 

samotná materská spoločnosť nebola zriadená v žiadnom z tých členských štátov, kde 

sa nachádzali jej dcérske spoločnosti, ktoré podliehali konsolidovanému dohľadu. 

Napriek stanoveniu takýchto postupov, smernica umožňovala v presne špecifikovaných 

prípadoch, aby kompetentné orgány uzavreli dohodu o tom, ktorý z nich bude 

vykonávať dohľad na konsolidovanom základe. Takáto dohoda musela obsahovať 

procesné postupy zabezpečujúce tok informácií medzi stranami dohody ohľadne 

dohliadaného subjektu. Z vecného rozsahu smernice nebola vynechaná ani otázka 

možnosti poveriť Komisiu rokovaním o dohode s tretími krajinami, za účelom 

zabezpečenia výkonu dohľadu na konsolidovanom základe, ak materská spoločnosť 

úverovej spoločnosti mala sídlo v tretej krajine, alebo ak materská spoločnosť so sídlom 

na území Spoločenstva zriadila dcérsku spoločnosť na území tretej krajiny.   

 

Jedným z ďalších technických nástrojov využívaných pri  regulácii a dohľade 

nad úverovými inštitúciami je aj tzv. „veľká majetková angažovanosť“. Cieľom tohto 

technického nástroja je identifikovanie finančných rizík, ktorým môže byť vystavená 

úverová inštitúcia z dôvodu, ak rozsah jej obchodných aktivít je koncentrovaný na 

relatívne nízky počet klientov. Uplatňovaním regulácie veľkej majetkovej 

angažovanosti sa má minimalizovať úverové (kreditné) riziko, pod ktoré tento druh 

finančného rizika spadá.68 Komisia sa snažila upozorniť na otázku veľkej majetkovej 

angažovanosti svojím odporúčaním o sledovaní a kontrole veľkej majetkovej 

angažovanosti úverových inštitúcií.69 Cieľom predmetného odporúčania bolo zaviesť 

prostredníctvom „soft law“ právne nezáväznú reguláciu nadmernej koncentrácie 

pohľadávok úverovej inštitúcie voči jednému klientovi alebo skupine prepojených 

                                                 
68 Porzi Jílek, J., Finanční rizika, Grada 2000, str. 16 a 73. 
69 87/62/EEC: Commission Recommendation of 22 December 1986 on monitoring and controling large 
exposures of credit institutions, OJ L33, 4.2.1987, str. 10. 
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klientov, nakoľko takýto stav môže viesť k neúmernému vystupňovaniu rizika 

koncentrácie, ktoré môže mať v konkrétnom prípade negatívne dopady na platobnú 

schopnosť a kapitálové požiadavky úverovej inštitúcie. Za týmto účelom odporúčanie 

zadefinovalo pojmy ako „skupina prepojených klientov“ či „expozícia“ voči klientovi, či 

skupine klientov. Za veľkú majetkovú angažovanosť sa mala považovať expozícia 

úverovej inštitúcie voči jednému klientovi alebo skupine prepojených klientov, ktorá 

predstavovala  minimálne hodnotu 15% vlastných zdrojov. Súčasne odporúčanie 

Komisie vyslovilo požiadavku, aby úverové inštitúcie neboli vystavené veľkej 

majetkovej angažovanosti voči klientovi, resp. skupine prepojených klientov 

presahujúcej hodnotu 40% vlastných zdrojov. Agregovaná veľká majetková 

angažovanosť úverovej inštitúcie nemala presahovať 800% vlastných zdrojov úverovej 

inštitúcie.70 V prípade prekročenia uvedených limitov mali mať príslušné orgány 

dohľadu právomoc požadovať buď navýšenie vlastných zdrojov alebo požadovať 

realizovanie iných nápravných opatrení.  

 

S cieľom zhmotniť odporúčanie Komisie do právne záväznej normy 

Spoločenstva, bola v roku 1992 prijatá smernica o sledovaní a kontrole veľkej 

majetkovej angažovanosti.71 Limit expozície úverovej inštitúcie voči klientovi alebo 

skupine prepojených klientov, za účelom posudzovania veľkej majetkovej 

angažovanosti, bol oproti odporúčaniu Komisie sprísnený a znížený na  hodnotu, keď už 

dosahuje minimálne 10% vlastných zdrojov úverovej inštitúcie. Úverové inštitúcie boli 

zaviazané k oznamovacej povinnosti voči ich orgánom dohľadu. Smernica súčasne 

umožnila členským štátom vyňať z povinností sledovania a vykazovania veľkej 

majetkovej angažovanosti určité typy aktív, pri ktorých protistranou plnenia boli 

definované subjekty, alebo ktorých zabezpečenie dosahovalo stanovenú kvalitu. Veľká 

majetková angažovanosť voči klientovi alebo skupine prepojených klientov bola 

stanovená na 25% vlastných zdrojov a agregovaná veľká majetková angažovanosť 

úverovej inštitúcie nesmela presiahnuť hodnotu 800% vlastných zdrojov úverovej 

inštitúcie.  

 

                                                 
70 Tamtiež - čl. 3 a 4 odporúčania Komisie.  
71 Council Direcitve 92/121/EEC of 21 December 1992 on the monitoring and control of large exposures 
of credit institutions. 
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Pre prípad, že klientom, resp. skupinou prepojených klientov úverovej inštitúcie 

bola: 

- jej materská spoločnosť, alebo 

- dcérska spoločnosť úverovej inštitúcie, alebo 

- dcérska spoločnosť, resp. skupina dcérskych spoločností materskej spoločnosti 

úverovej inštitúcie,  

nesmela veľká majetková angažovanosť voči takýmto subjektom presiahnuť hodnotu 

20% vlastných zdrojov. 

  

Smernica taktiež upravila podmienky, za ktorých sa dohľad v otázke veľkej 

majetkovej angažovanosti uskutočňoval na konsolidovanom základe alebo na 

nekonsolidovanom základe. Súčasne boli v rámci prechodných ustanovení stanovené 

oprávnenia členských štátov stanoviť do decembra 1998 vyššie ukazovatele veľkej 

majetkovej angažovanosti, pričom limity stanovené smernicou mali byť dodržiavané od 

1.1.2002. 

 

Takmer súčasne s prijatím smernice upravujúcej činnosť investičných 

spoločností pri poskytovaní investičných služieb72 bola prijatá aj smernica 93/6/EHS 

o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií.73 Nakoľko 

smernica 89/647/EHS o kapitálovej primeranosti úverových inštitúcií nepokrývala 

požiadavky na tvorbu vlastných zdrojov, ktoré vyplývali najmä z realizovania 

investičných činností a poskytovania investičných služieb, boli tieto dodatočné 

požiadavky na vlastné zdroje ustanovené pre tento typ obchodnej činnosti smernicou 

93/6/EHS. Prínosom smernice bolo zadefinovanie, z čoho pozostáva „portfólio“ a  

definovanie rizík, ktorému môže byť portfólio vystavené, s cieľom kalkulovať 

požiadavky na vlastné zdroje. Riziká, ktoré museli byť v prípade portfólia  kalkulované, 

zahŕňali  pozičné riziko, riziko zúčtovania, riziko protistrany, devízové riziko a úverové 

riziko vyplývajúce z veľkej majetkovej angažovanosti. Uvedeným sa rozšírili 

požiadavky na tvorbu primeraných zdrojov úverovými inštitúciami, nakoľko smernica 

89/647/EHS určovala požiadavky na rizikovosť váh aktív najmä v súvislosti 

                                                 
72 Smernica Rady 93/22/EHS z 10. mája 1993 o investičných službách v oblasti cenných papierov. 
73 Smernica Rady 93/6/EHS z 15. marca 1993 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a 
úverových inštitúcií. 
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s úverovým rizikom. Kvalitatívnou nevýhodou smernice 93/6/EHS bola skutočnosť, že 

okruhy otázok týkajúce sa napr. dohľadu na konsolidovanom základe, konsolidovaných 

vlastných zdrojoch, monitorovania a riadenia veľkej majetkovej angažovanosti bola 

riešená odkazmi na existujúce smernice v oblasti úverových inštitúcií, ku ktorým boli 

ustanovované osobitné podmienky a výnimky. Predmetným legislatívnym postupom sa 

stávala regulácia tak pre adresáta ako aj orgány dohľadu značne neprehľadnejšou.  

  

Vývoj v bankovej regulácii reprezentovaný rôznymi smernicami počínajúc od 

roku 1973, ktoré v rámci svojej existencie boli opakovane novelizované, spôsoboval 

komplikovanosť regulácie. Preto reagujúc na tento stav predložila Komisia 18.12. 1997 

návrh III. bankovej smernice. Cieľom tejto iniciatívy bolo kodifikovať existujúcu 

právnu úpravu požiadaviek na podnikanie a dohľad nad činnosťou úverových inštitúcií 

do jedného právneho predpisu s cieľom sprehľadniť túto úpravu. 

  

Začiatky uplatňovania osobitného postupu kodifikácie možno v Spoločenstve 

datovať od roku 1987, kedy Komisia dňa 1. apríla vydala inštrukciu pre svojich 

zamestnancom, ktorej cieľom bolo, aby právne akty, ktoré boli predmetom desiatich 

noviel, boli predmetom osobitného kodifikačného procesu. Následne sa kodifikačné 

snahy zhmotnili aj v medzi-inštitucionálnej dohode uzavretej medzi Európskym 

parlamentom, Radou a Komisiou dňa 20. decembra 1994, ktorá upravila možnosť 

uplatnenia zrýchleného legislatívneho postupu v prípadoch, ak v rámci kodifikačného 

procesu nedochádza k realizácii podstatných zásahov do kodifikovaných noriem.74 

 Výsledkom kodifikačného procesu bolo, že dňa 20. marca 2000 bola prijatá III. 

banková smernica,75 ktorá v sebe inkorporovala problematiku doposiaľ obsiahnutú v: 

- smernici Rady o zrušení obmedzení práva usadiť sa a poskytovať služby v rámci 

samostatnej činnosti bánk a iných finančných inštitúcií,  

- I. bankovej smernici -  prvá smernica Rady (77/780/EHS) z 12. decembra 1977 

o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení 

týkajúcich sa začatia a výkonu činnosti úverových inštitúcií, 

                                                 
74 Interinstitutional Agreement of 20 December 1994 Accelerated working method for official 
codification of legislative texts, OJ C 102, 4.4.1996, str. 2–3. 
75 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES z 20. marca 2000 o začatí a vykonávaní činnosti 
úverových inštitúcií. 
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- smernici Rady 89/299/EHS zo 17. apríla 1989 o vlastných zdrojoch úverových 

inštitúcií, 

- II. bankovej smernici  - druhá smernica Rady 89/646/EHS z 15. decembra 1989 

o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení 

týkajúcich sa začatia a výkonu podnikania úverových inštitúcií, 

- smernici Rady 89/647/EHS z 18. decembra 1989 o kapitálovej primeranosti 

úverových inštitúcií, 

- smernici Rady 92/30/EHS zo 6. apríla 1992 o dohľade nad úverovými 

inštitúciami na konsolidovanom základe,  

- smernici Rady 92/121/EHS z 21. decembra 1992 o sledovaní a kontrolovaní 

veľkých rizík úverových inštitúcií (veľká majetková angažovanosť). 

 

Do vecného rozsahu predmetu kodifikácie nebola poňatá smernica o kapitálovej 

primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií. Tak ako v prípade II. 

bankovej smernice, aj v prípade III. bankovej smernice bol upravený postup Komisie 

pri prijímaní vykonávacích predpisov s tým, že sa zohľadňovala existencia nového 

rozhodnutie Rady o komitológii.76 V zmysle III. bankovej smernice sa mal na 

vykonávacie opatrenia prijímané podľa jej čl. 60 uplatňovať regulačný postup 

predmetného rozhodnutia Rady o komitológii. 

 

2.3 Akčný plán pre finančné služby a Lamfalussyho rámec 
 

Napriek akcelerácii harmonizácie v oblasti podnikania úverových inštitúcií, 

dosiahnutej prostredníctvom vytvorenia jednotného trhu prostredníctvom Jednotného 

Európskeho aktu, nebola otázke vytvorenia jednotného finančného trhu v rámci 

Európskej únie (ďalej len „EÚ“) v čase medzi rokmi 1986 až 1999 venovaná taká 

priorita ako napríklad problematike zavedenia jednotnej meny.  Uvedenú skutočnosť 

preukázal aj kodifikačný proces, ktorý vyústil do prijatia III. bankovej smernice, ktorej 

snahou bolo kodifikovať existujúce právne normy do jedného právne záväzného aktu, 

bez zásadnejších zásahov do regulácie činnosti úverových inštitúcií.  Uvedené bolo 

                                                 
76 Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon 
vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu. 
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možné aplikovať aj na ostatné regulované subjekty, ktoré sa podieľali na vytváraní 

jednotného finančného trhu.  

 

Za účelom posilnenia integračných snáh v tejto oblasti zverejnila Komisia dňa 

11. mája 1999 tzv. Akčný plán pre finančné služby (Financial Services Action Plan – 

FSAP).77 Tento obsahoval rôzne ciele, ktoré mali byť dosiahnuté v priebehu 

nasledujúcich piatich rokov a navrhol 42 legislatívnych a nelegislatívnych opatrení na 

zlepšenie vnútorného trhu pre finančné služby. Súčasne stanovil zoznam priorít (1. až 3. 

stupňa) a časový harmonogram na prijatie legislatívnych a nelegislatívnych opatrení, 

ktorými mali byť dosiahnuté nasledovné tri strategické ciele: 

• zabezpečenie jednotného trhu pre finančné služby, 

• vytvorenie otvorených a bezpečných trhov pre klientov,  

• modernizácia predpisov v oblasti dohľadu a modernizácia vykonávania dohľadu.   

 

Do záverov marcového zasadnutia Európskej rady v Lisabone v roku 2000 bola 

poňatá tzv. Lisabonská stratégia, v ktorej bol vytýčený cieľ, aby sa Európa v rámci 

globálnej stratégie premenila do roku 2010 na najkonkurencieschopnejší a dynamický 

hospodársky priestor na svete. Podľa Lisabonskej stratégie mal byť tento hospodársky 

priestor schopný zabezpečiť trvalý hospodársky rast s väčším počtom kvalifikovaných 

pracovných miest a silnou sociálnou spolupatričnosťou.78 Súčasne Európska rada 

podporila Akčný plán pre finančné služby tak, ako bol navrhnutý Komisiou s tým, že 

tento plán mal byť realizovaný do roku 2005. 

 

Následne dňa 17. júla 2000 udelil ECOFIN mandát „Výboru múdrych“ pod 

vedením Alexandra Lamfalussyho. Úlohou tzv. Lamfalussyho výboru bolo 

vypracovanie záverečnej správy o regulácii európskych trhov pre cenné papiere. 

Lamfalussyho výbor dospel vo svojej správe79  k nasledovným záverom: 

1. zriadenie integrovaného trhu cenných papierov v Európe je problematické najmä 

z dôvodu neexistencie základných právnych predpisov, 

                                                 
77 Financial Services: Implementing the framework for financial markets: Action Plan, Zverejnenie 
Komisie KOM(1999) 232, Brusel 11.05.1999. 
78 Porovnaj závery Európskej rady (2000 č. 5). 
79 Lamfalussy, A. et al.: Final report of the Committee of Wise men on the Regulation of European 
Securities markets, [online], Brusel, 15.2.2001.  
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2. existujúci systém nie je dostatočne rýchly a flexibilný, aby umožnil prijímanie 

noriem, ktoré moderné finančné trhy potrebujú, a 

3. nekoherentný prístup implementácie právnych predpisov sťažuje vytvorenie 

jednotného trhu.  

 

Lamfalussyho výbor bol presvedčený, že musí dôjsť k reforme postupu 

prijímania predpisov, ak chce Európska únia uskutočniť svoje ciele a ak má byť FSAP 

realizovaný v lehote do roku 2005. Ako riešenie odporučila správa Lamfalussyho 

výboru štvorúrovňový postup prijímania legislatívy, ktorý mal prispieť k naplneniu 

cieľov vytýčených v FSAP. 

 

V rámci prvej úrovne mala Komisia skúmať potrebnosť prijímania právnych 

aktov. Ak Komisia dospeje k záveru, že určitý právny akt na úrovni Spoločenstva je 

potrebný, vypracuje návrh na prijatie právne záväzného rámcového predpisu (najmä 

smernice), ktorý má byť  prijímaný Európskym parlamentom a Radou na základe 

návrhu Komisie postupom spolurozhodovania (codecision). Rámcový predpis má 

splnomocniť Komisiu vydávať vykonávacie predpisy. 

 

V rámci druhej úrovne Lamfalussyho procesu bolo úlohou Komisie vydávať 

vykonávacie predpisy za účelom implementácie rámcových predpisov. Pri vypracúvaní 

návrhov vykonávacích predpisov mala Komisia brať zreteľ na odporúčacie stanoviská 

výborov európskych orgánov dohľadov,80 pričom vykonávacie predpisy mali byť 

prijímané jedným z postupov komitológie. 

 

Na tretej úrovni mala prebiehať intenzívna spolupráca medzi jednotlivými 

národnými orgánmi dohľadu s cieľom zabezpečiť jednotnú aplikáciu predpisov 

prijatých na 1. a 2 úrovni. Za týmto účelom mali výbory európskych orgánov dohľadu 

prijímať právne nezáväzné stanoviská a vykonávacie štandardy. 

 

                                                 
80 Výbor európskych orgánov bankového dohľadu - Committee of European Banking Supervisors 
(CEBS); Výbor európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením 
zamestnancov - Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS); 
Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov - Committee of European Securities 
Regulators (CESR). 
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Napokon v rámci štvrtej úrovne mala Komisia dohliadať na riadnu  

implementáciu právne záväzných predpisov vydaných na 1. a 2. úrovni.  

 

Postup navrhnutý v Lamfalussyho záverečnej správe bol schválený Európskou 

radou v Štokholme v marci 2001. Lamfalussyho proces81 vyústil do prijatia smerníc,82 

ktorých cieľom bolo vytvorenie integrovaného finančného trhu, v ktorom majú byť 

chránení neprofesionálni klienti a zabezpečená efektivita a integrita trhov.83 

  

V reakcii na Lamfallusyho správu bol v roku 2003 rozhodnutím Komisie 

zriadený Výbor európskych orgánov bankového dohľadu (CEBS - Committee of 

European Banking Supervisors).84 Tento odlišne od Poradného bankového výboru 

(BAC) pozostával výlučne zo zástupcov orgánov dohľadu členských štátov 

(špecializované orgány dohľadu, centrálne banky s právomocami výkonu dohľadu nad 

úverovými inštitúciami), a Európskej centrálnej banky. V rámci tretej úrovne 

Lamfalussyho procesu sa CEBS aktívne podieľal na vypracúvaní právne nezáväzných 

usmernení a odporúčaní, ktorými sa malo prispieť ku konzistentnej aplikácií právne 

záväzných aktov a k zblíženiu kultúry výkonu dohľadu medzi národnými orgánmi 

dohľadu.  

 

Súčasne s CEBS bol rozhodnutím Komisie zriadený aj Európsky bankový výbor 

(EBC – European Banking Committee),85 ktorý má tak ako Poradný bankový výbor 

(BAC) taktiež pozostávať zo zástupcov členských štátov. Cieľom kreovania EBC bolo 

nahradiť BAC, pričom po legislatívnej stránke bol tento proces ukončený prijatím 

smernice 2005/1/ES,86 ktorej cieľom bolo vytvorenie novej organizačnej štruktúry 

                                                 
81 Bližšie pozri aj Lastra, R., Legal Foundations of International Monetary Stability (2006), str. 331 – 342. 
82 Napríklad smernice 2003/6/ES, 2003/124/ES, 2003/125/ES, 2004/72/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 
2006/73/ES, 2004/109/ES, 2007/14/ES známe aj ako  tzv. Lamfallusyho smernice. 
83 Porovnaj napr. úvodné ustanovenie č. 71 smernice 2004/39/ES o finančných trhoch. 
84 Rozhodnutie Komisie z 5. novembra 2003, ktorým sa zriaďuje Výbor európskych orgánov bankového 
dohľadu, Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2004, str. 28 – 29. 
85 Rozhodnutie Komisie z 5. novembra 2003, ktorým sa zriaďuje Európsky bankový výbor,   Ú. v. EÚ           
L 3, 7.1.2004, str. 36 – 37. 
86 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú 
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 cieľom 
vytvoriť novú organizačnú štruktúru výborov pre finančné služby, Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005, str.. 9 – 17.  
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výborov pre finančné služby. Tak ako bolo úlohou BAC, aj EBC má plniť tak poradnú 

funkciu voči Komisii ako aj podieľať sa na komitológii pri prijímaní predovšetkým 

technických predpisov na vykonávanie smerníc upravujúcich bankovú reguláciu 

v rozsahu, akou tieto smernice zverujú Komisii právomoc vydávať vykonávacie 

predpisy.   

 

Jeden z cieľov Akčného plánu pre finančné služby predstavovala aj oblasť 

regulácie finančných konglomerátov, kde mal byť predložený návrh smernice v prvej 

polovici roka 2001. Finančným konglomerátom sa zjednodušene rozumie skupina 

podnikov, ktoré sú navzájom prepojené najmä ale nielen prostredníctvom majetkových 

podielov, pričom materskú alebo dcérsku spoločnosťou predstavuje jeden alebo viac 

subjektov, na ktoré sa vzťahuje regulácia v oblasti finančného sektora. Súčasťou 

finančného konglomerátu sú najmä úverové inštitúcie, poisťovne, zaisťovne, investičné 

spoločnosti, finančné inštitúcie alebo zmiešané finančné holdingové spoločnosti. 

  

Dôvodom regulácie a ustanovenie nových požiadaviek doplnkového dohľadu 

nad už regulovanými subjektmi bola skutočnosť, že komplexné prepojenia medzi 

rôznymi typmi regulovaných subjektov v rámci finančného konglomerátu a realizovanie 

vnútroskupinových transakcií by mohli za určitých okolností prispieť k vzniku krízovej 

situácie v rámci celého finančného konglomerátu spôsobenej niektorým členom 

finančného konglomerátu, s možnými negatívnymi dôsledkami na stabilitu európskych 

finančných trhov. Pre uvedené sa smernica o finančných konglomerátoch, prijatá 

v decembri 2002,87 zamerala najmä na adresovanie rizík spojených 

s vnútroskupinovými transakciami,88 problematiku koncentrácie rizík, mechanizmov 

vnútornej kontroly a riadenia rizík a na spresnenie postupov pri stanovovaní 

kapitálových požiadaviek subjektov finančného konglomerátu.  

                                                 
87 Smernica 2002/87/ES Európskeho parlamentu a Rady zoo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade 
nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, 
ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS 
a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES. 
88 Podľa čl. 2, bod. 18 smernice 2002/87//ES vnútroskupinové transakcie znamenajú všetky transakcie, v 
ktorých regulované subjekty finančného konglomerátu buď priamo, alebo nepriamo využívajú iné 
spoločnosti tej istej skupiny alebo fyzickú alebo právnickú osobu prepojenú s podnikmi tejto skupiny 
„úzkou väzbou“ na splnenie záväzku, zmluvnej alebo nezmluvnej povahy, odplatnej alebo bezodplatnej 
povahy. 
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Regulácia mala za cieľ zohľadniť osobitosť rizík, ktorým môžu byť jednotlivé 

typy finančných inštitúcií vystavené a ktorých dôsledky by mohli byť prenesené na 

ostatných členov skupiny. Súčasne sa upravili právomoci príslušných orgánov dohľadu, 

spolupráca príslušných orgánov členských štátov a stanovenie kritérií pre vymenovanie 

koordinátora, teda toho orgánu dohľadu, ktorý má byť príslušný na výkon doplnkového 

dohľadu nad finančným konglomerátom. Súčasne smernica upravila  rozsah 

informačných povinností subjektov finančného konglomerátu voči príslušným orgánom 

dohľadu.  

Uvedené reflektuje skutočnosť, že od prijatia smernice o kapitálovej 

primeranosti z roku 1989 sa čoraz väčšia váha výkonu dohľadu nad činnosťou 

úverových inštitúcií koncentruje na technický nástroj, ktorého cieľom je posudzovanie 

primeranosti kapitálu úverovej inštitúcie vo vzťahu k jej obchodným aktivitám pri 

hodnotení rizikovosti týchto aktivít.  

Nielen razancia technologického vývoja v oblasti informačných systémov, ale aj 

nárast využívania štruktúrovaných finančných nástrojov a ich využívanie finančnými 

inštitúciami, prispeli k potrebe adaptovať požiadavky na primeranosť vlastných zdrojov 

úverových inštitúcií. 

Zásadnú úlohu v tejto oblasti zohráva Bazilejský výbor pre bankový dohľad 

(ďalej len „Bazilejský výbor“), ktorý v roku 1996 doplnil Bazilej I s cieľom 

inkorporovať do výpočtu kapitálových požiadaviek úverových inštitúcií trhové riziko.  

V roku 1999 zverejnil Bazilejský výbor prvé návrhy, ktorých cieľom bolo 

podrobiť Bazilej I rozsiahlej revízii.  Deklarovaným cieľom Bazilejského výboru bolo 

vytvoriť rámec, ktorý by prispel k ďalšiemu posilneniu stability medzinárodného 

bankového systému pri súčasnom zachovaní konzistentnosti v oblasti regulácie 

primeranosti kapitálu, ktorá by nebola významným zdrojom nerovností v hospodárskej 

súťaži medzi medzinárodne činnými bankami.89 Koncept v júni 2004 publikovaného 

Bazileja II je založený na troch pilieroch, pozostávajúcich z: 

- minimálnych kapitálových požiadaviek, 

- hodnotiaceho procesu príslušnými orgánmi dohľadu, 

- trhovej disciplíne, ktorá je zhmotnená v požiadavkách na zverejňovanie 

špecifikovaných údajov.  
                                                 
89 Pozri úvod, bod 4. dokumentu International Convergence of Capital Measurement and Capital 
Standards, A Revised Framework, June 2004. 
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Paralelne s prípravou revízie Bazilej I prebiehali konzultačné procesy riadené 

Komisiou ohľadne revízie III. bankovej smernice a smernice o kapitálovej primeranosti 

investičných spoločností a úverových inštitúcií, ktorých cieľ bol obdobný ako cieľ 

sledovaný Bazilejským výborom pri revidovaní Bazilej I.90 Návrh na doplnenie 

a pozmenenie predmetných smerníc Komisia zverejnila 14. júla 2004.91 Predmetné 

návrhy sa pretavili do dvoch smerníc vydaných v roku 2006, pre ktoré sa vžilo spoločné 

označenie Credit reguirement directives (CRD).92 Prvú z dvojice smerníc (smernica 

2006/48/ES) možno označiť za IV. bankovú smernicu, pričom druhá z dvojice smerníc 

(smernica 2006/49/ES) predstavuje prepracované a doplnené znenie smernice 

o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií. Hlavnou 

úlohou CRD smerníc a ich noviel bola implementácia rámca Bazilej II93 do právne 

záväzných aktov Spoločenstva, pri zohľadnení určitých špecifík vlastných pre bankový 

sektor v Európskej únii. 

 

V porovnaní s  Bazilej I z júla 1988, ktorý bol obsiahnutý na 28 stranách, bol 

Bazilej II z júna 2004 rozpracovaný na 239 stranách. Takmer dve tretiny tohto materiálu 

venujú pozornosť kalkulácií požiadaviek na vlastné zdroje úverovej inštitúcie, teda 

minimálnym požiadavkám na kapitál. V prípade kalkulácií požiadaviek sa pozornosť 

zamerala najmä na metódy kalkulácie požiadaviek na vlastné zdroje na pokrytie: 

- úverového (kreditného) rizika prostredníctvom štandardizovaného prístupu 

alebo prístupu interných ratingov, pri zohľadnení techník na zmierňovanie 

kreditného rizika a stanovení osobitných požiadaviek na vlastné zdroje vo 

vzťahu k transakciám, ktoré predstavujú sekuritizáciu, 

                                                 
90 A review of regulatory capital requirements for EU credit institutions and investment firms (1999), 
Commission Services second consultative document on review of regulatory capital for credit institutions 
and investment firms (2001).  
91 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o pozmenení smernice 2000/12/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 20. marca 2000 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií a smernice Rady 
93/6/ES z 15. marca 1993 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií. 
92 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností 
úverových inštitúcií (prepracované znenie),  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, str. 1 – 200. 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti 
investičných spoločností a úverových inštitúcií (prepracované znenie), Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006,            
str. 201 – 255. 
93 Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised 
Framework, jún 2004, Bazilej. 
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- operačného rizika prístupom základného ukazovateľa, štandardizovaným 

prístupom, pokročilým prístupom alebo ich kombináciou 

- rizík z transakcií, ktoré sú predmetom obchodnej knihy, vrátane trhového rizika.  

 

Cieľom aplikácie Bazilej II prístupu malo byť zníženie požiadaviek na vlastné 

zdroje prostredníctvom ich presnejšej kalkulácie, čo malo umožniť úverovým 

inštitúciám možnosť rozvíjať obchodnú činnosť a neviazať nevyužitý kapitál. Bazilej II 

sa odrazil na vyše 250 stranách regulácie obsiahnutých v ustanoveniach CRD smerníc, 

ktorých rozsah oproti predchádzajúcemu stavu úmerne narástol najmä o nespočetné 

prílohy podrobne definujúce rôzne metódy kalkulácií, limity, odpočítateľné položky 

a najrozmanitejšie spektrum výnimiek vo vzťahu k definovaným finančným nástrojom, 

typom zmlúv a obchodných protistrán, na základe ktorých sa určovali minimálne 

požiadavky na vlastné zdroje úverovej inštitúcie. 

Predmetná regulácia čiastočne spôsobila, že umenie realizovať bankové činnosti 

pri sledovaní cieľa zachovať stabilitu úverovej inštitúcie sa od osemdesiatych rokov 20. 

storočia mení na umenie vyvíjania komplikovaných štruktúrovaných finančných 

nástrojov, za použitia matematicko-štatistických modelov. Ich základným cieľom nie je 

možno ani tak inovácia, ale schopnosť splniť alebo obísť stanovené podmienky na 

výpočet kapitálových podmienok, s cieľom čo najviac znížiť existujúce požiadavky na 

vlastné zdroje a uvoľnený kapitál použiť na ďalšie obchodovanie.  

Takto nastavený prístup regulácie mohol motivovať aj orgány dohľadu 

zameriavať výkon svojej činnosti na sledovanie plnenia najrozličnejších ukazovateľov, 

pričom sa mohla strácať  schopnosť reálneho posúdenia „zdravosti“ úverovej inštitúcie 

a nepochopenie rizík, ktoré jej môžu hroziť v prípade vzniku systémového rizika. 

 

Smernice CRD boli v priebehu rokov 2006 až 2011 niekoľkokrát novelizované, 

pričom pre niektoré novely sa vžili označenia CRD I, CRD II a CRD III. Ich prijímanie 

sa uskutočňovalo v čase, kedy sa začali prejavovať dôsledky globálnej finančnej krízy, 

ktorá sa postupným nástupom razantne prejavila v septembri 2008, pričom sa na CRD I 

a CRD II smernice ešte nevzťahoval rámec Európskeho systému finančného dohľadu, 

ktorý bol vytvorený k 1. januáru 2011. Napriek zachovaniu existujúceho právneho 

rámca sa najmä CRD II smernica snažila reagovať na vzniknutú krízovú situáciu. 
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V prípade smernice CRD I94 využila Komisia svoje kompetencie a uplatniac 

regulačný postup podľa čl. 5 rozhodnutia Rady o komitológii doplnila niektoré prílohy 

tak k smernici 2006/48/ES ako aj k smernici 2006/49/ES, najmä pokiaľ ide o technické 

ustanovenia týkajúce sa riadenia rizika. Predmetné úpravy sa týkali oblasti rizika zo 

sekuritizácie, posudzovania expozícií voči inštitúciám, stanovenia podmienok pre 

uznanie životných poistiek ako formu zabezpečenia za účelom uplatňovania techniky 

zmierňovania kreditného rizika, upravenia podmienok pri výpočte kapitálovej 

primeranosti pozičného rizika vo vzťahu k špecifickému riziku či kreditnému riziku. 

 

Cieľom smernice CRD II95 bolo uskutočniť úpravu tých ustanovení, ktoré boli 

do CRD smernice prevzaté v rámci procesu rekodifikácie. Predmetom takýchto úprav 

boli otázky medzibankových expozícií, kapitálových požiadaviek na sekuritizáciu, 

veľkej majetkovej angažovanosti, stanovenia podmienok a klasifikácie hybridných 

kapitálových nástrojov96 ako jednej zo zložiek vlastných zdrojov úverovej inštitúcie, 

likvidity úverových inštitúcií, výmeny informácií a spolupráca medzi príslušnými 

orgánmi dohľadu s dôrazom na úlohu orgánu konsolidovaného dohľadu v krízových 

situáciách a venovaniu pozornosti možnosti orgánu hostiteľského štátu definovať 

významné pobočky na ich území a uplatňovať k nim určité právomoci. Ako nový prvok 

v oblasti koordinácie medzi orgánmi dohľadu rôznych členských štátov priniesla CRD 

II smernica zadefinovanie tzv. „kolégií orgánov dohľadu“. Ich úlohou je zadefinovanie 

orgánu konsolidovaného dohľadu a orgánov dohľadu hostiteľských členských štátov, 

postupy pri spoločnom rozhodovaní, ako aj spolupráca v rámci výkonu dohľadu nad 

skupinou úverových inštitúcií. 

 

                                                 
94 Smernica Komisie 2009/83/ES z 27. júla 2009 , ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré prílohy k smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokiaľ ide o technické ustanovenia týkajúce sa riadenia 
rizika (Text s významom pre EHP ),  Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2009, str. 14 – 21. 
Smernica Komisie 2009/27/ES zo 7. apríla 2009 , ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré prílohy k smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES, pokiaľ ide o technické ustanovenia týkajúce sa riadenia 
rizika (Text s významom pre EHP) Ú. v. EÚ L 94, 8.4.2009, str. 97 – 99. 
95 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a 
dopĺňajú smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným 
inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a 
krízové riadenie (Text s významom pre EHP), Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, str. 97 – 119.  
96 Hybridné kapitálové nástroje predstavujú v zmysle bodu 6.1. dôvodovej správy CRD II smernice 
[KOM (2008)  602 v konečnom znení] cenné papiere, ktoré majú prvky majektových, ako aj dlhových 
nástrojov. 
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3. Európsky systém finančného dohľadu ako odpoveď na 
globálnu krízu 

 

Prepuknutie globálnej finančnej krízy na jeseň 2008 malo za následok skúmanie 

dôvodov jej vzniku, a to tak v oblasti spôsobu fungovania finančných inštitúcií a trhov, 

ako aj v oblasti efektivity  a nedostatkov v systéme a spôsoboch výkonu dohľadu nad 

činnosťou finančných inštitúcií. Nakoľko kríza mala a stále má zásadný dopad na vývoj 

svetovej ekonomiky, bolo vhodné, aby sa neuskutočňovali protekcionistické opatrenia, 

ale hľadal sa nový globálny rámec, ktorý podnietil vznik Európskeho systému 

finančného dohľadu. 

 

3.1 Medzinárodné aspekty na vývoj regulácie činnosti úverových 
inštitúcií 

 

Vývoj regulácie podnikania úverových inštitúcií v EÚ je potrebné vnímať tak 

z pohľadu dosahovania cieľa vytvorenia a zabezpečenia fungovania jednotného trhu 

v rámci EÚ, ako aj z pohľadu ekonomickej interakcie úverových inštitúcií v rámci 

procesu svetovej hospodárskej súťaže. Z dôvodu permanentne sa prehlbujúcej 

globalizácie a cezhraničného poskytovania bankových služieb najmä vďaka 

technologickému rozvoju v oblasti elektronických služieb, majú klienti úverových 

inštitúcií ľahšiu voľbu poskytovateľa takýchto služieb, ako v porovnaní pred 

dvadsiatimi rokmi. Súčasne nie je možné nastavovať reguláciu bez ohľadu na vývoj 

regulácie mimo EÚ, nakoľko takýmto prístupom by mohlo dôjsť k znevýhodneniu 

konkurencieschopnosti európskych bankových inštitúcií v porovnaní s vyspelými trhmi 

najmä Spojených štátoch amerických a Ázie. Uvedené implicitne vyžaduje výmenu 

myšlienok na medzinárodnej úrovni s cieľom dosiahnutia základnej zhody o smerovaní 

spolupráce v tejto oblasti. Preto bude v nasledovných podkapitolách venovaná 

pozornosť vplyvu výsledkov činnosti ekonomických a politických zoskupení na vývoj 

regulácie úverových inštitúcií v Európskej únii. V nasledovných podkapitolách je 

zameraná pozornosť najmä na Bazilejský výbor pre bankový dohľad, Radu pre finančnú 

stabilitu (FSB) a zoskupenie štátov G20.  

Pozornosť nie je venovaná napr. Medzinárodnému menovému fondu (IMF), 

Svetovej banke a Banke pre medzinárodné zúčtovanie (BIS), nakoľko napriek ich 
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dôležitosti pri prekonávaní globálnej finančnej krízy je predmet ich činnosti zameraný 

viac na riešenie problémov suverénnych štátov pri zdolávaní dôsledkov dlhovej krízy, 

ktorá ohrozuje nielen rozvojové ekonomiky, ale aj niektoré ekonomiky členských štátov 

Európskej únie, ktoré prijali za svoju meno euro. 

 

3.1.1 Bazilejský výbor pre bankový dohľad 
 

Bazilejský výbor bol zriadený v roku 1974 guvernérmi centrálnych bánk štátov, 

ktoré boli zoskupené v skupine štátov G10. Skupina G10 bola zriadená v roku 1963 

a jej členmi boli najmä ministri financií a guvernéri centrálnych bánk Belgicka, Kanady, 

Francúzska, Spolkovej republiky Nemecko, Talianska, Japonska, Holandska, Švédska, 

Veľkej Británie a Spojených štátov amerických, pričom v postavení pozorovateľa boli 

Švajčiarska centrálna banka, Medzinárodný menový fond (IMF), Organizácia pre 

hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Banka pre medzinárodné zúčtovania (BIS) 

V roku 1964 ku skupine G10 pristúpilo Švajčiarsko, čo ale nemalo vplyv na zmenu 

označenia skupiny. Základným cieľom G10 pri založení bolo skúmanie fungovania 

menového systému vypracúvania stanovísk k rôznym aspektom, ktoré mali vplyv na 

riadne fungovanie tak menového systému, počínajúc úlohami IMF v tejto oblasti 

a končiac vplyvmi nutnosti adaptovania penzijných systémov v reakcii na starnutie 

svetovej populácie, na finančné trhy a hospodárske politiky.97 V súčasnosti disponuje 

statusom pozorovateľa aj Komisia EÚ. 

Podnetom na zriadenie Bazilejského výboru boli turbulencie na medzinárodných 

menových a bankových trhoch v dôsledku zlyhania Bankhaus Herstatt v Spolkovej 

republike Nemecko.98 

Členmi Bazilejského výboru sú Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, 

Kanada, Čína, Francúzsko, Nemecko, osobitná administratívna oblasť Hong Kong, 

India, Indonézia, Taliansko, Japonsko, Kórea, Luxembursko, Mexiko, Holandsko, 

Rusko, Saudská Arábia,  Singapur, Južná Afrika, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, 

Turecko, Veľká Británia a Spojené štáty americké. Služby sekretariátu poskytuje 

Bazilejskému výboru Banka pre medzinárodné zúčtovanie (BIS). 

                                                 
97 Porzi publíkácie zverejnené na webovej stránke Banky pre medzinárodné zúčtovanie. 
98 History of the Basel Committee and its Membership (Autust 2009).  
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 Bazilejský výbor sa sám definuje ako výbor, ktorý slúži na prehlbovanie 

spolupráce v oblasti problematík súvisiacich s výkonom bankového dohľadu s hlavným 

cieľom prispievať k zlepšovaniu pochopenia úloh dohľadu a zlepšovaniu kvality 

výkonu dohľadu. Tieto ciele plní prostredníctvom: 

- výmeny informácií týkajúcich sa národných systémov dohľadu, 

- zvyšovaním účinnosti techník vykonávania dohľadu medzinárodných 

bankových obchodov, 

- prijímaním minimálnych štandardov dohľadu v oblastiach, ktoré sa vnímajú ako 

potrebné, 

čim sa má zabezpečiť, aby akákoľvek úverová inštitúcia bola predmetom dohľadu a aby 

sa dohľad uskutočňoval adekvátnym spôsobom.  

 

 Minimálne štandardy publikované Bazilejským výborom predstavujú soft law, 

teda právne nezáväzné akty, ktoré získavajú záväznosť prostredníctvom ich 

implementovania a uplatňovaním v členských ako aj nečlenských krajinách tohto 

výboru. Systém uplatňovania štandardov prijímaných Bazilejským výborom 

v členských štátoch Európskej únie sa uskutočňoval predovšetkým prostredníctvom ich 

implementácie do právne záväzných noriem Európskeho spoločenstva a Európskej únie.  

 V tejto súvislosti je vhodné upriamiť pozornosť aj na fakt, že z počtu 27 

členských štátov Bazilejského výboru predstavuje zastúpenie členských štátov 

Európskej únie počet 8, a to konkrétne: Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, 

Luxembursko, Španielsko, Švédsko a Veľká Británia.  

Z uvedeného vyplýva, že na príprave štandardov Bazilejského výboru sa priamo 

nepodieľa 12 štátov strednej a východnej Európy, ktoré pristúpili k Európskej únii 

v rokoch 200499 a 2007.100 Spolu s ďalšími 7 členskými štátmi EÚ,101 ktoré nie sú 

zastúpené v Bazilejskom výbore, môžu ovplyvňovať implementáciu Bazilejským 

výborom prijatých štandardov do právne záväzných aktov Európskej únie na návrh 

Komisie v rámci legislatívneho procesu, a to najmä pri rokovaniach na úrovni Rady. 

Významnosť štandardov publikovaných Bazilejským výborom pre vývoj 

regulácie úverových inštitúcií v Európskom spoločenstve a Európskej únii nemožno 

                                                 
99 Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Slovensko, Slovinsko. 
100 Bulharsko a Rumunsko. 
101 Dánsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Holandsko, Portugalsko a Rakúsko. 
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podceňovať, nakoľko najmä návrhy štandardov regulácie týkajúcich sa predovšetkým 

problematiky vlastných zdrojov a ich primeranosti zhmotnené v dokumentoch známych 

ako Bazilej I a Bazilej II spôsobili najväčší nárast regulácie úverových inštitúcií 

v rokoch 1993 až  2010.  

Obdobná situácia sa vzťahuje aj na štandardy zverejnené v decembri 2010, 

a aktualizované v júni 2011, známe ako Bazilej III, ktoré sú v súčasnosti predmetom 

legislatívneho procesu  v zmysle zverejnených návrhov smernice CRD IV a nariadenia 

CRR, ktorých prijatie by Komisia privítala najneskôr do konca roka 2012.102 Predmetný 

návrh rámca Bazilej III predstavuje priamu reakciu na globálnu finančnú krízu, ktorého 

cieľom je riešenie hlavných nedostatkov regulácie najmä v oblasti vlastných zdrojov 

úverových inštitúcií, kalkulácii požiadaviek na vlastné zdroje a  oblastí týkajúcich sa 

likvidity. 

 

Organizácia práce Bazilejského výboru je sústredená do štyroch hlavných 

podvýborov/skupín: 

- Skupina pre implementáciu štandardov (The Standards Implementation Group), 

- Skupina pre navrhovanie nových štandardov (The Policy Development Group), 

- Pracovná skupina pre oblasť účtovníctva (The Accounting Task Force), 

- Konzultačná skupina Bazilejského výboru (The Basel Consultative Group). 

   

Každá z týchto hlavných skupín má zriadené podskupiny, resp. pracovné 

skupiny, ktoré sa zameriavajú na konkrétne oblasti.103 

 

3.1.2 Rada pre finančnú stabilitu (FSB) 
 

Rada pre finančnú stabilitu (Financial Stability Board – ďalej aj „FSB“) 

predstavuje nástupcu Fóra pre finančnú stabilitu (Financial Stability Forum – ďalej aj 

„FSF“), ktorej vznik sa datuje do roku 1999. 

Vzniku samotného FSF predchádzali diskusie medzi členskými štátmi 

zoskupenia G7,104 ktorých ministri financií a guvernéri poverili na stretnutí zo dňa              

                                                 
102 Bližšie pozri podkapitolu 4.4.2 tejto dizertačnej práce. 
103 Bližšie pozri na webovej stránke Banky pre medzinárodné zúčtovanie, www.bis.org/bcbs/about.htm 
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3.10.1998 vo Washingtone prezidenta nemeckej centrálnej banky (Deutsche 

Bundesbank) Dr. Hansa Tietmeyera, aby zahájil konzultácie, ktorých cieľom malo byť 

preskúmanie možnosti spolupráce medzi medzinárodnými orgánmi dohľadu a regulácie 

a prípadne predložiť návrhy na vytvorenie nových štruktúr.105 

Dôvodom pre uvedené diskusie boli dôsledky finančnej nestability, ktorá 

pretrvávala koncom 90-tych rokov 20. storočia na východoázijských trhoch a ktorej 

negatívne dôsledky mali vplyv na svetové hospodárstvo.  

Na základe konzultácií pomenoval Dr. Tietmeyer niekoľko oblastí, ktoré mali 

byť predmetom lepšej spolupráce, a to najmä: 

- zlepšiť sledovanie globálnych slabín, vyhodnocovanie varovných ukazovateľov 

a vytvorenie mechanizmov, ktoré zabezpečia prísun potrebných informácií, 

- vytvorenie mechanizmov na koordináciu národných a medzinárodných 

regulačných autorít s cieľom zabezpečiť vzájomnú výmenu informácií, 

- vyhodnocovať potrebnosť regulovania neregulovaných inštitúcií, 

- navrhnúť a implementovať osvedčené postupy a štandardy, vrátane vnútorného 

riadenia rizík finančnými inštitúciami a podporovať transparentnosť 

a zverejňovanie údajov účastníkmi trhu.106 

 

Za účelom riešenia načrtnutých otázok navrhol Dr. Hans Tiemeyer skupine 

štátov G7, aby sa chopili iniciatívy a zvolali Fórum pre finančnú stabilitu. 

Na základe tohto odporúčania bola vo februári 1999 na rokovaní ministrov 

a guvernérov štátov skupiny G7 zriadená FSF, pričom prvé rokovanie sa uskutočnilo 

v apríli 1999 vo Washingtone. Predmetná spolupráca mala za cieľ prispieť k stabilite 

medzinárodného finančného systému prostredníctvom identifikovania krokov 

potrebných na  pomenovanie a riešenie turbulencií, ako aj zlepšiť výmenu informácií 

medzi orgánmi zodpovednými za finančnú stabilitu.107 

 

                                                                                                                                               
104 Skupina G-7 sa po prvýkrát stretla v novembri 1975 vo fancúzskom Rambouillet, za účasti  
Francúzska, Spojených štátov, Veľkej Británie, Spolkovej republiky Nemecko, Japonska a Talianska. Od 
roku 1976 sa ku tejto skupine šiestich štátov pripojila Kanada. 
105 Tietmeyer, H.: Bericht – Internationale zusammenarbeit und Koordination auf dem Geiet der Aufsicht 
und Ùberwachung des Finanzmarkts, 11. február 1999, str. 1. 
106 Pozri odkaz pod čiarou 105, str. 10. 
107 Bližšie pozri Enrique R.Carrasco, The Global Financial Crisis and the Financial Stability Forum, 
Transnational Law & Contemporary Problems, Vol. 19:203, 2010, str. 203. 
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Prvými členmi FSF boli ministri financií, guvernéri centrálnych bánk a orgány 

dohľadu členských štátov G7, ako aj zástupcovia Medzinárodného menového fondu 

(IMF), Svetovej banky, Banky pre medzinárodné zúčtovanie (BIS), Organizácie 

hospodárskej spolupráce a rozvoja (OECD), Bazilejského výboru pre bankový dohľad 

(BCBS), International Accounting Standrds Board (IASB), International Association of 

Insurance Supervisors (IAIS), International Organization of Securities Commissions 

(IOSCO), Committee on Payment and Settlements Systems (CPSS) a Committee on the 

Global financial System (CGFS).108 Neskôr sa členmi FSF stali zástupcovia Austrálie, 

osobitnej administratívnej oblasti Hong Kong, Holandska, Singapuru a Švajčiarska 

a z medzinárodných inštitúcií to boli zástupcovia Európskej centrálnej banky. 

 

Na Washingtonskom zasadnutí hláv štátov skupiny G20 zvolanej najmä 

z dôvodu riešenia prehlbujúcej sa finančnej krízy bola zvýraznená požiadavka rozšíriť 

členstvo FSF. S cieľom posilniť postavenie FSF došlo počas Londýnskeho zasadnutia 

skupiny G20 štátov k transformácií FSF na Financial Stability Board (FSB). Počet 

členov pôvodného FSF bol v FSB rozšírený aj o zvyšných členov skupiny G20 štátov, 

Španielsko a Komisiu EÚ.109 

 

Popri existujúcich úlohách FSF bol mandát FSB upravený tak, aby sa vzťahoval 

aj na: 

a) monitorovanie a poskytovanie poradenstva vo vzťahu k trhovým vývojom a ich 

dopadom na regulačnú činnosť, 

b) poradenstvo a monitorovanie osvedčených postupov za účelom dodržiavania 

regulačných štandardov, 

                                                 
108 Tamže, str. 206. 
109 V súčasnosti sú členmi FSB Argentína, Austrália, Brazília, Čína, Kanada, Francúzsko, Nemecko, 
osobitná administratívna oblasť Hong Kong, India, Indonézia, Taliansko, Japonsko, Kórea, Mexiko, 
Holandsko, Rusko, Saudská Arábia, Singapur, Južná Afrika, Španielsko, Švajčiarsko, Turecko, Veľká 
Británia a Spojené štáty americké. Členmi FSB sú aj Banka pre medzinárodné zúčtovanie (BIS), 
Európska centrálna banka (ECB),  Komisia EÚ, Medzinárodný menový fond (IMF), Organizácie 
hospodárskej spolupráce a rozvoja (OECD), Svetová Banka, Bazilejského výboru pre bankový dohľad 
(BCBS), International Accounting Standrds Board (IASB), International Association of Insurance 
Supervisors (IAIS), International Organization of Securities Commissions (IOSCO), Committee on 
Payment and Settlements Systems (CPSS) a Committee on the Global financial System (CGFS). 
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c) uskutočňovanie spoločných strategických posúdení novej regulácie prijímanej  

medzinárodne činnými subjektmi za účelom zabezpečenia, aby sa ich práca  

včasne a koordinovane zameriavala na priority a existujúce nedostatky, 

d) vydávanie odporúčaní podporujúcich zriaďovanie kolégií orgánov dohľadov, 

e) riadenie krízového plánovania za účelom koordinácie cezhraničných krízových 

situácií najmä vo vzťahu k systémovo dôležitým spoločnostiam,  

f) spoluprácu s Medzinárodným menovým fondom za účelom uskutočňovania 

previerok včasného varovania.110 

 

Úlohou členov FSB je prispievať svojou činnosťou k udržiavaniu finančnej 

stability, transparentnosti finančného sektora, implementovať medzinárodné finančné 

štandardy a podrobovať sa vzájomným pravidelným hodnotiacim procesom (tzv. peer 

review) za účelom preverenia plnenia týchto záväzkov.111 Plniac úlohy, ktoré boli 

vytýčené najmä v záveroch summitov hláv štátov G20 ako aj na stretnutí ministrov 

financií a guvernérov štátov tejto skupiny, boli reflektované v publikácií štandardov, 

stanovísk a odporúčaní k najrozličnejším oblastiam regulácie, pokrývajúc oblasti 

významných finančných inštitúcií, systémy odmeňovania vo finančnom sektore, presun 

kreditného rizika, rámec riadenia krízových situácií, vykazovacie povinnosti účastníkov 

finančných trhov, rozšírenie výkonu dohľadu, rámec pre makroprudenciálne nástroje, 

OTC deriváty či tieňové hospodárstvo.  

 

Úlohou FSB nie je len podieľať sa na vývoji nových regulačných štandardov, ale 

aj vykonávať hodnotenia dosiahnutých procesov, ktoré má reportovať svoje správy 

ministrom financií a guvernérom G20 pred summitmi hláv štátov skupiny G20, ako aj 

úzka spolupráca s medzinárodne činnými subjektmi v oblasti vytvárania regulačných 

štandardov pre subjekty finančných trhov. 

 

3.1.3 Skupina štátov G20 
 

Obdobne ako to bolo v prípade FSF, vznik zoskupenia štátov G20 sa odvíja od 

podnetov v rámci členských štátov skupiny G7. Na svojom stretnutí zo dňa 25. 

                                                 
110 Declaration on strengthening the financial system – London Summit, 2. apríl 2009. 
111 Bližšie pozri na webovej stránke FSB: http://www.financialstabilityboard.org/about/mandate.htm 
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septembra 1999 vo Washingtone bolo na základe predchádzajúcich rokovaní navrhnuté 

zriadenie112 tzv. skupiny G20 štátov. Toto zoskupenie má tvoriť neformálne, nové 

medzinárodné fórum pozostávajúce z ministrov financií a guvernérov 18 štátov, 

Európskej únie a Bretton Woodských inštitúcii. Schôdzky zástupcov G20 sa mali 

schádzať raz ročne. Prvá schôdzka sa uskutočnila v decembri 1999 v Berlíne. 

Cieľom zriadenia skupiny G20 bolo zabezpečiť širšiu účasť na diskusiách 

ohľadne medzinárodných finančných záležitostí globálneho hospodárstva a to najmä 

začlenením významných rozvojových krajín. 

V čase vysokej miery nestability na finančných trhoch sa dohodlo počas 

stretnutia ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk G20 v Sao Paolo113 zvolanie 

prvého summitu G20 pozostávajúceho z hláv štátov 19 členských štátov a Európskej 

únie, ktorý sa uskutočnil vo Washingtone  dňa 14. a 15. novembra 2008. Hlavným 

cieľom bolo koordinovať reakciu na dôsledky finančnej krízy.114 Na Washingtonskom 

summite sa nielen identifikovali hlavné dôvody vzniku krízovej situácie, ale čo je 

dôležitejšie, boli stanovené krátkodobé a strednodobé úlohy na jej prekonanie vo forme 

Akčného plánu na implementáciu princípov nutnej reformy. Uvedený akčný plán sa 

týkal: 

- posilnenia transparentnosti a zodpovednosti, 

- regulačnej oblasti, 

- výkonu obozretného dohľadu, 

- systému riadenia rizík, 

- podpory integrity na finančných trhoch, 

- posilnenia medzinárodnej spolupráce, 

- reformovania medzinárodných finančných inštitúcii.115 

 

                                                 
112 Finance Minister Paul Martin Schosen as Inaugural Chairperson of New Group of Twenty, 
Washington, DC, 25 September, 1999 – dostupné na webovej stránke G8 Information centre  
http://www.g8.utoronto.ca/finance/fm992509.htm 
113 Communiqué, Meeting of Ministers and Governors, São Paulo – Brazil, 8-9  November 2008. 
114 Následne sa summity uskutočnili v Londýne (1.-2. apríl 2009), Pittsburgu (24.-25. september 2009), 
Toronte (26.-27. jún 2010), Seoule (11.-12.novembra 2010), Cannes (3.-4. november 2011). V roku 2012 
sa má summit uskutočniť v mexickom Los Cabos (18.-19. jún), v roku 2013 v Rusku, v roku 2014 
v Austrálii a v roku 2015 v Turecku. 
115 Declaration of the Summit on Financial Markets and the World Economy Washington DC,                    
15. november, 2008.  
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Prehlbujúca sa kríza prinútila hlavy štátov skupiny G20 usporiadať ďalší summit 

už v apríli 2009, ktorý sa konal v Londýne. Záverečné vyhlásenie hláv štátov 

deklarovalo, že je potrebné uskutočniť čokoľvek, čo je potrebné s cieľom: 

- obnoviť dôveru, rast a pracovné príležitosti, 

- napraviť finančný systém s cieľom obnovenia poskytovania úverov, 

- posilniť finančnú reguláciu, 

- poskytnúť zdroje a reformovať medzinárodné finančné inštitúcie s cieľom 

prekonať existujúcu krízu a obmedziť vznik podobných do budúcnosti, 

- podporiť rozsah svetových obchodných aktivít a investícií a súčasne odmietnuť 

protekcionizmus, s cieľom podporiť prosperitu, 

- podporiť všeobecnú a udržateľnú obnovu.116  

 

Na predmetnom summite došlo k transformácii FSF na FSB a prostredníctvom 

Deklarácie na posilnenie finančného systému sa stanovili úlohy v oblastiach: 

- medzinárodnej spolupráce  

• napr. vytvorenie popri už existujúcich cezhraničných kolégiách orgánov 

dohľadu aj kolégiá pre ostatné významné cezhranične pôsobiace inštitúcie,  

• podpora IMF, FSB, Svetovej banky a Banky pre medzinárodné zúčtovanie 

v ich úsilí pri navrhovaní medzinárodného rámca riešenia krízových 

situácií pre cezhranične pôsobiace banky, 

- obozretného podnikania najmä so zameraním na 

• posilnenie rámca vlastných zdrojov inštitúcií do ich kvality a kvantity, 

spolu so zadefinovaním tzv. kapitálových vankúšov,  

• implementovanie nástrojov obmedzujúcich procyklickosť, 

• vytvorenie rámca podporujúceho vyššiu mieru likvidity, 

- regulácie systémovo významných finančných inštitúcií a trhov, vrátane 

zavedenia regulácie centrálnych protistrán, 

- odmeňovania, ktoré má byť v súlade s dlhodobými cieľmi inštitúcií, 

- zjednocovania postupov voči „daňovým rajom“ a nespolupracujúcim 

jurisdikciám, 

                                                 
116 Pozri London Summit – Leader’s Statement, 2 April 2009 - dostupné na webovej stránke G20 
Information Centre. 



63 

- účtovných štandardov so zameraním na zlepšenie štandardov týkajúcich sa 

oceňovania finančných nástrojov, 

- ratingových agentúr, v prípade ktorých by sa mal zriadiť efektívny mechanizmus 

regulácie a výkonu dohľadu.117 

Z pohľadu konsenzu členských štátov skupiny G20 ohľadne nutných krokov 

najmä v oblasti regulácie nemožno vynechať závery summitu hláv štátov skupiny G20, 

ktorý sa uskutočnil na jeseň 2009 v Pittsburghu.118  

Následné summity hláv štátov G20 (Toronto, Soul, Cannes) predstavujú 

v oblasti regulácie podnikania úverových inštitúcie skôr hodnotenie doposiaľ 

realizovaných krokov, ktoré sa na základe cieľov a úloh stanovených predchádzajúcimi 

summitmi dosiahli. Jedným z mnohých príkladov týchto iniciatív je napríklad prijatie 

štandardov Bazilej III, ktorými sa stanovujú nové kvalitatívne a kvantitatívne 

požiadavky vo vzťahu k vlastným zdrojom úverových inštitúcií, tvorba proticyklických 

rezerv, regulácia likvidity a ostatné konkrétne opatrenia na posilnenie odolnosti 

úverových inštitúcií voči negatívnemu vývoju na finančných trhoch. 

 

3.1.4 Legislatívna reakcia USA na finančnú krízu – Dodd-Frank Act 
 

Tak ako v krajinách Európskej únie, enormné úsilie v boji proti kríze bolo 

vyvíjané aj v USA, nakoľko samotná „nákaza“ finančnej nestability sa začala šíriť 

najmä prostredníctvom sofistikovaných  štruktúrovaných finančných produktov, ktoré 

boli predmetom obchodovania prostredníctvom regulovaných aj neregulovaných trhov, 

vyvíjaných práve v USA. 

Spojené štáty zasiahnuté dôsledkami najväčšej finančnej krízy od veľkej 

hospodárskej krízy 30-tych rokov 20. storočia si vyžiadali bezprecedentné kroky.119 

Uvedené sa nutne muselo odraziť aj v nastavení novej regulácie, ktorá vyplývala tak 

                                                 
117 Pozri poznámku pod čiarou 110.  
118 G20 Leaders Statement: Strengthening the Internatinal financial Regulatory system, The Pittsburgh 
Summit, 24. – 25. september 2009, Pittsburgh. 
119 Prechod Fannie Mae a Freddie Mac pod štátnu správu; Predaj Merril Lynch v propsech Bank of 
America; Úver Federal Reserve vo výške 85 miliárd USD v prospech American international Group 
(EIG) na odvrátenie vyhlásenia platobnej neschopnosti; Schválenie programu TARP (Troubled Asset 
Relief Prgoram) kongresom vo výške 700 miliárd USD; rôzne opatrenia Federal Reserve na zabezpečenie 
likvidity pre účastníkov finančného trhu a pod. 
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z potreby upokojiť nestabilitu a zabezpečiť dôveru účastníkov finančného trhu, ako aj 

zo záväzkov vyplývajúcich zo summitov G20. 

Hlavným legislatívnym nástrojom v USA za účelom reformovania celého 

finančného systému sa stal Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection 

Act, (ďalej len „Dodd-Frank Act“), ktorý bol prezidentom Obamom podpísaný 21. júla 

2010. 

Na rozdiel od iniciatív Európskej komisie, ktorá protikrízovú legislatívu 

predkladá najmä vo forme noviel alebo nových právnych aktov zameraných na 

špecifickú oblasť, predstavuje Dodd-Frank Act  zákon, ktorým sa naraz novelizovala 

činnosť takmer všetkých účastníkov trhu. 

 

Do vecnej pôsobnosti regulácie Dodd-Frank Act spadajú opatrenia týkajúce sa: 

- problematiky identifikovania systémového rizika, 

- osobitného insolvenčného, resp. reštrukturalizačného konania 

aplikovateľného na systémovo významné finančné inštitúcie,  

- sekuritizácie a tzv. „tieňového bankovníctva“, 

- systému výkonu dohľadu nad úverovými inštitúciami a určenia príslušných 

orgánov na tento účel, 

- ochrany spotrebiteľa finančných služieb, 

- úpravy hypotekárnych obchodov, 

- nových požiadaviek vzťahujúcich sa na deriváty, a to najmä na swapové 

operácie, 

- požiadaviek na činnosť ratingových agentúr, 

- ochrany investorov, 

- hedgových fondov a investorov systémovo vybraných,  

- odmeňovania členov manažmentu finančných inštitúcií, 

- niektorých otázok poisťovníctva, 

- poistenia vkladov, pričom minimálna výška poistenia vkladu bola zvýšená 

na 250 000 USD.120  

 

                                                 
120 Spracované na základe The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act: Isues and 
Summary, Baird Webel, Coordinator, 29. júl 2010, CRS Report for Congress R41350. 
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Obdobne ako je to v prípade legislatívy Európskej únie, samotný Dodd-Frank 

Act nepredstavuje ucelený legislatívny rámec, ale možno ho prirovnať k legislatívnemu 

aktu, ktorý obsahuje splnomocnenia na vydanie vykonávacích predpisov. Podľa rôznych 

zdrojov obsahuje Dodd-Frank Act ustanovenia, na základe ktorých má byť vydaných 

243 až 330 vykonávacích predpisov rôznymi orgánmi dohľadu a regulácie.121 Nejasnosť 

ohľadne počtu vykonávacích predpisov je odôvodnená skutočnosťou, že v prípade 

niektorých je príslušnému orgánu stanovená povinnosť vydať vykonávacie akty, v iných 

prípadoch bude závisieť vydanie vykonávacích predpisov od úvahy príslušného orgánu. 

Popri vykonávacích právnych aktoch vyžaduje Dodd-Frank Act aj vydávanie rôznych 

správ, ktorých počet sa blíži k číslu 67. 

Prevažná časť legislatívnej činnosti v oblasti prijímania vykonávacích predpisov 

k Dodd-Frank Act bola zverená štyrom federálnym agentúram: Securities and Exchange 

Commission (CES), Board of Governors of the Federal reserve System, Comodity 

Futures trading commission (CFTC) a Consumer Financial Protection Bureu, ktoré bolo 

prostredníctvom Dodd-Frank Act zriadené.122 

Z pohľadu makroprudenciálneho dohľadu možno považovať za prínos Dodd-

Frank Act zriadenie Financial Stability Oversight Council (ďalej aj „FSOC“).  FSOC 

predstavuje americký ekvivalent k Európskej rade pre systémové riziká (ESRB), jej 

poslaním je, že má:  

- slúžiť ako systém skorého varovania prostredníctvom identifikovania rizík vo 

firmách a v trhových aktivitách, 

- zastrešiť dohľad nad finančným systémom ako uceleným celkom, 

- harmonizovať štandardy obozretného podnikania uplatňované jednotlivými 

agentúrami dohľadu. 

  
FSOC pozostáva z 15 členov, pričom len 10 jej členov disponuje hlasovacím 

právom, predsedá jej  minister financií. Zasadnutia sa majú uskutočňovať štyrikrát do 

roka. Základnými úlohami FSOC sú:  

- identifikovať riziká pre finančnú stabilitu USA, 
                                                 
121 Porovnaj napríklad Margaret E. Tahyar, Davis Polk & Wardwell LLP, Summary and Implementation 
Schedule of the Dodd-Frank Act, 15. 04. 2012  
Rulemaking Requirements and Authorities in the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act Curtis W. Copeland, 03.11.2010, 15. 04. 2012, strana 4. 
122 Rulemaking Requirements and Authorities in the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act Curtis W. Copeland, 03.11.2010, 15. 04. 2012.  
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- podporovať trhovú disciplínu, 

- reagovať na krízové situácie finančného trhu USA, 

- identifikovať systémovo významné  

• nebankové finančné spoločnosti, 

• praktiky a aktivity platobných a zúčtovacích systémov a systémov 

vyporiadania, 

- poskytovať Federal Reserve odporúčania v oblasti štandardov 

• obozretného podnikania, 

• ohlasovacích povinností, 

• zverejňovacích povinností, 

- vydávať odporúčania v prípade riešenia sporov medzi členmi FSOC. 

 
Oblasť regulácie systémového rizika nebola zverená výlučne FSOC, ale 

predstavuje komplex opatrení, ktorých plnenie a uplatňovanie bude spadať do 

pôsobnosti predovšetkým Federal Reserve System a ostatných agentúr. 

 

3.2 Európsky systém finančného dohľadu (ESFS) 
 

Tak v USA ako aj v Európskej únii sa dospelo k predbežným záverom, že 

jedným z dôvodov, prečo ani orgány dohľadu účinnejšie nereagovali na zvyšujúcu sa 

nestabilitu finančných trhov, bolo zameranie výkonu dohľadu na mikroprudenciálnom 

základe bez adekvátneho zohľadňovania existencie systémových rizík123 a ich vplyvu na 

finančnú stabilitu a riadne fungovanie finančných trhov.124  

 

Pri vytváraní novej architektúry Európskeho systému finančného dohľadu 

(ESFS) brala Európska únia na túto skutočnosť ohľad. Jedným zo znakov ESFS je, že sa 

snaží inkorporovať do konceptu výkonu dohľadu posudzovanie tak makro- ako aj 

mikro-prudenciálnej dimenzie. 

                                                 
123 Bližšie pozri Lastra, R., Legal Foundations of International Monetary Stability (2006), Oxford 
University Press, str. 138-141. 
124 Pozri napr. de Larosière, J. et al.: On Financial Supervision in the EU alebo Hirtle, B., Schuermann, 
T., Stiroh, K., Macroprudential Supervision of Financial Institutions: Lessons from the SCAP, Federal 
Reserve Bank of New York, Staff Reports, no. 409.  
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Hlavnou úlohou makroprudenciálneho dohľadu je identifikácia systémového 

rizika, s cieľom realizácie preventívnych opatrení, ktorými by sa mohli zmierniť možné 

negatívne dopady na stabilitu finančného systému ako celku. 

Odlišne, hlavnou úlohou mikroprudenciálneho dohľadu je identifikácia 

nedodržiavania regulatórneho rámca konkrétnou finančnou inštitúciou a z toho 

vyplývajúcich rizík,  ktoré by mohli mať zásadný vplyv na jej riadne fungovanie. 

Cieľom je zabezpečenie ochrany záujmov klientov finančnej inštitúcie a verejných 

financií, ktoré by bolo potrebné vynaložiť v súvislosti so záchranou, resp. likvidáciou 

konkrétnej finančnej inštitúcie. 

Nakoľko zlyhanie konkrétnej finančnej inštitúcie, pokiaľ ide o systémovo 

významnú finančnú inštitúciu, môže mať negatívne dopady na iné subjekty finančného 

trhu, ktoré si inak riadne plnia svoje povinnosti, prípadne na stabilitu finančných trhov, 

nemožno realizovať mikroprudenciálny a makroprudenciálny dohľad oddelene. Preto 

musí príslušný orgán v procese dohľadu brať na zreteľ tak aspekty mikroprudenciálneho 

ako aj makroprudenciálneho dohľadu a zabezpečiť potrebnú výmenu informácií medzi 

príslušnými orgánmi dohľadu na národnej úrovni, ako aj v rámci príslušných orgánov 

Európskej únie.   

 

Výsledkom legislatívnych snáh inštitúcií Európskej únie bolo kreovanie 

Európskeho systému finančného dohľadu, ktorý od 1. januára 2011 pozostáva z: 

• Európskeho výboru pre systémové riziká (ďalej aj „ESRB“), ktorému bola 

zverená pôsobnosť v oblasti makroprudenciálneho dohľadu, 

• troch Európskych orgánov dohľadu (European Supervisory Authorities - ďalej 

spoločne označovaných aj ako „ESAs a samostatne označovaných aj ako 

„ESA“) vykonávajúcich pôsobnosť okrem iného v oblasti mikroprudenciálneho 

dohľadu, ktorými sú: 

o Európsky orgán pre bankovníctvo  - European Banking Authority (ďalej 

aj „EBA“) so sídlom v Londýne, ktorý je právnym nástupcom Výboru 

európskych orgánov bankového dohľadu [Committee of European 

Banking Supervisors (CEBS)]; 

o Európsky orgán pre cenné papiere a trhy  - European Securities and 

Markets Authority (ďalej aj „ESMA“) so sídlom v Paríži, ktorý je 
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právnym nástupcom Výboru európskych regulačných orgánov cenných 

papierov [Committee of European Securities Regulators (CESR)]; 

o Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov 

- European Insurance and Occupational Pensions Authority (ďalej aj 

„EIOPA“), so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom, ktorý je právnym 

nástupcom Výboru európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a 

dôchodkovým poistením zamestnancov [Committee of European 

Insurance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS)];  

• spoločného výboru európskych orgánov dohľadu, 

• príslušných národných orgánov dohľadu členských štátov tak, ako sú 

zadefinované národnou legislatívou pre účely vykonávania úloh vymedzených 

legislatívnymi aktmi EÚ. 

 

Plnú funkčnosť ESFS, najmä výkon kompetencií prostredníctvom nových ESAs, 

možno očakávať v priebehu rokov 2012 až 2014, čo súvisí najmä s dátumom kreovania 

nových ESAs a implementačnými lehotami smerníc, ktorými sa napĺňa ich 

kompetenčný rámec vymedzený v legislatívnych aktoch, ktorými boli zriadené. 

 

3.3 Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) 
 

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) po vyhodnotení predbežných záverov 

ohľadne príčin vzniku krízy a dôvodov pre nekoordinovaný postup v reakcii na jej 

dôsledky, tak ako to bolo vymedzené aj v de Larosièrovej správe, dospela k záveru, že 

v oblasti makroprudenciálneho dohľadu potrebuje Európska únia osobitný orgán. Tento 

má byť zodpovedný za tento typ dohľadu nad celým finančným systémom Európskej 

únie. Jeho úlohami má byť identifikovať riziká pre finančnú stabilitu a v prípade 

potreby vydávať varovania pred rizikami a odporúčania ohľadne opatrení potrebných na 

adresovanie takýchto rizík. Hlavným cieľom fungovania ESRB má byť zabránenie 

vzniku období rozsiahlych finančných otrasov a prispievať k bezproblémovému 

fungovaniu vnútorného trhu.125 

                                                 
125 Pozri úvodné ustanovenie (15) a čl. 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)                     
č. 1092/2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení 
Európskeho výboru pre systémové riziká, Ú. v. EÚ L 331/3, 15.12.2010.  
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3.3.1 Právny rámec ESRB 
 

Právny rámec Európskeho výboru pre systémové riziká bol konštituovaný 

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 (ďalej aj „nariadenie 

o ESRB“), pričom osobitné úlohy Európskej centrálnej banky (ďalej aj „ECB“), 

ktorými má zabezpečiť určité úlohy pre riadne fungovanie ESRB, boli upravené 

nariadením Rady (EÚ) č. 1096/2010. 

ESRB bol zriadený ako orgán Únie sui generis bez právnej subjektivity, 

v ktorého kompetencii je aj vydávanie právne nezáväzných varovaní a odporúčaní, 

pričom ESRB má byť zodpovedný za makroprudenciálny dohľad nad finančným 

systémom v Únii. 

Komisia uviedla v návrhu nariadenia o ESRB ako právny základ nariadenia 

o ESRB ustanovenie čl. 95 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ďalej aj 

„ZoES“). V dôsledku vstupu Lisabonskej zmluvy do účinnosti dňa 1.12.2009 bolo 

nariadenie prijaté na základe čl. 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej aj 

„ZoFEÚ“), ktorý predstavuje pôvodný čl. 95 ZoES. 

Ustanovenia čl. 95 ZoES [teraz čl. 114 ZoFEÚ] upravovali prijímanie takých 

aproximačných aktov postupom spolurozhodovania podľa čl. 251 ZoES [teraz riadny 

legislatívny postup podľa čl. 294 ZoFEÚ], ktorých cieľom je vytvorenie a riadne 

fungovanie vnútorného trhu. 

Preto pre posúdenie vhodnosti právneho základu pre nariadenie o ESRB je 

potrebné venovať určitú pozornosť problematike vnútorného trhu, ako aj cieľom 

a úlohám ESRB v otázke vytvárania a fungovania vnútorného trhu. 

Koncept vnútorného trhu bol inkorporovaný do primárneho práva Jednotným 

európskym aktom v roku 1986. Vnútorný trh je podľa čl. 26 ZoFEÚ definovaný 

ako: „oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, 

služieb a kapitálu v súlade s ustanoveniami ZoEÚ a ZoFEÚ“. 

Komisia v dôvodovej správe k návrhu nariadenia o ESRB poskytla len veľmi 

stručné vysvetlenie vo vzťahu k voľbe právneho základu.126 Základným prezentovaným 

dôvodom bolo, že plnenie úloh prostredníctvom ESRB by podporilo „včasnosť 

                                                 
126 Pozri bod 4. Dôvodovej správy návrhu Komisie: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o 
makroprudenciálnom dohľade nad finančným systémom na úrovni Spoločenstva a o zriadení Európskeho 
výboru pre systémové riziká, dokument KOM (2009) 499 v konečnom znení, Brusel, 23.9. 2009. 



70 

a konzistentnosť politických reakcií medzi členskými štátmi, čím by sa predišlo 

rozdielnym prístupom a zlepšilo by sa fungovanie vnútorného trhu“.  

 

Nakoľko už v minulosti existovali medzi členskými štátmi na jednej strane 

a Komisiou na strane druhej odlišné názory ohľadne aplikácie ustanovenia čl. 95 ZoES 

ako právneho základu pre prijímanie právne záväzných aktov, bol s touto problematikou 

vo svojej rozhodovacej činnosti konfrontovaný aj Európsky súdny dvor, teraz Súdny 

dvor Európskej únie. 

 

Vo veci Spolková republika Nemecko proti Európskemu parlamentu a Rade, 

ktorej predmetom bolo zrušenie smernice v oblasti reklamy a sponzorstva tabakových 

výrobkov,127 Európsky súdny dvor konštatoval, že: 

- vykladať článok 100 A [následne čl. 95 ZoES, teraz čl. 114 ZoFEÚ], v zmysle, 

ktorý by znamenal všeobecnú právomoc pre normotvorcu Spoločenstva na 

regulovanie vnútorného trhu, by bolo nielen v rozpore so samotným znením 

vyššie uvedených ustanovení, ale zároveň by to bolo nezlučiteľné so zásadou 

uvedenou v článku  3 B Zmluvy [následne článok 5 ZoES, teraz nahradený čl. 5 

ZoEÚ), ohľadne rozsahu právomocí zverených Spoločenstvu; 

- cieľom právneho aktu prijatého na základe článku 100 A Zmluvy musí byť 

skutočne zlepšenie podmienok budovania a fungovania vnútorného trhu; 

- pri kontrole dodržiavania právneho základu článku 100 A musí Súdny dvor 

preverovať, či právny akt, ktorého platnosť je napadnutá, skutočne sleduje ciele, 

ktoré uvádza normotvorca Spoločenstva. 

 

Vo veci C-491/01128 Európsky súdny dvor konštatoval, že: 

- opatrenia majú byť určené na zlepšenie podmienok vytvorenia a fungovania 

vnútorného trhu; 

                                                 
127 Vec C-376/98 Spolková republika Nemecko proti Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie, 
ktorej predmetom bolo zrušenie smernice 98/43/ES o aproximácii predpisov v oblasti reklamy a 
sponzorstva tabakových výrobkov, [2000] ECR I-8419, bod 83 až 85.  
128 Vec C-491/01 ohľadne platnosti smernice 2001/37/ES týkajúcej sa výroby, obchodnej úpravy predaja 
tabakových výrobkov, [2002],  ECR I-11453, body 60-61, 93-94. 
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- právny akt musí k tomuto cieľu smerovať a súčasne prispievať k odstráneniu 

prekážok voľného pohybu tovarov alebo služieb, prípadne taktiež prispievať 

k odstráneniu narušení hospodárskej súťaže; 

- pokiaľ je použitie čl. 95 ZoES [teraz čl. 114 ZoFEÚ] ako právneho základu 

možné za účelom zabránenia vzniku nových prekážok obchodu, musí byť výskyt 

takýchto prekážok pravdepodobný a dané opatrenie musí mať za cieľ 

predchádzať ich vzniku; 

- voľba právneho základu musí byť založená na objektívnych skutočnostiach, 

ktoré môžu byť preskúmané súdom. K týmto skutočnostiam patria najmä cieľ 

a obsah aktu.; 

- pokiaľ akt sleduje dva účely, alebo má dve zložky, a jeden z týchto účelov alebo 

jednu z týchto zložiek nie je možné označiť za hlavnú alebo prevažujúcu, 

pričom druhý účel alebo zložka je len vedľajšou, musí byť akt založený na 

jedinom právnom základe, a síce na tom, ktorý je požadovaný hlavným alebo 

prevažujúcim účelom alebo zložkou. Výnimočne, ak sa preukáže, že akt sleduje 

súčasne niekoľko cieľov, ktoré sú neoddeliteľne spojené, bez toho, aby bol jeden 

voči druhému vedľajším a nepriamym, môže byť takýto akt založený na rôznych 

zodpovedajúcich právnych základoch. 

 

Vo veci ENISA129 konštatoval Európsky súdny dvor v prípade podmienok 

použitia čl. 95 ZoES [teraz čl. 114 ZoFEÚ] ako právneho základu aktov, že: 

- toto ustanovenie sa ako právny základ použije iba vtedy, ak z právneho aktu 

objektívne a skutočne vyplýva, že jeho cieľom je zlepšiť podmienky na 

vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu; 

- je možné vytvoriť orgán Spoločenstva, ktorého úlohou bude prispievať 

k uskutočňovaniu procesu aproximácie v prípadoch, v ktorých sa na uľahčenie 

harmonizovaného uplatňovania aktov prijatých na základe tohto ustanovenia zdá 

byť vhodné prijať nezáväzné sprievodné a rámcové opatrenia; 

- je potrebné zdôrazniť, že úlohy zverené takému orgánu musia byť úzko späté 

s oblasťami upravenými opatreniami na aproximáciu zákonov, iných právnych 

predpisov a správnych opatrení členských štátov. O tento prípad ide najmä 
                                                 
129 Vec C-217/04 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska proti Európskemu parlamentu 
a Rade, body 42 – 47, [2006], ECR I-3771. 
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vtedy, keď takto založený orgán Spoločenstva poskytuje služby vnútroštátnym 

orgánom a/alebo hospodárskym subjektom, ktoré majú vplyv na jednotné 

vykonávanie harmonizačných opatrení a ktoré môžu ich uplatňovanie uľahčiť; 

- je potrebné najprv určiť, či tieto ciele a úlohy sú úzko späté s oblasťami, ktorých 

sa týkajú opatrenia označené v právnych aktoch vzťahujúcich sa k vytvoreniu 

a fungovaniu vnútorného trhu, a ak áno, či tieto ciele a úlohy sa môžu považovať 

za také, ktoré sprevádzajú a vytvárajú rámec na vykonanie tejto právnej úpravy. 

 

Komisia v rámci dôvodovej správy neobjasnila úlohu ESRB z pohľadu vplyvu 

tohto orgánu na zabezpečenie fungovania vnútorného trhu, čím nie je úplne zjavná 

príčinná súvislosť medzi deklarovanými úlohami ESRB a zabezpečením 

bezproblémového fungovania vnútorného trhu, ktorý predstavuje oblasť bez vnútorných 

hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu v súlade 

s ustanoveniami ZoFEÚ. 

 

Je evidentné, že otrasy na finančných trhoch, ktoré môžu privodiť až stav 

recesie, majú priamy vplyv na objem obchodných transakcií v hospodárskom priestore 

Európskej únie. Súčasne je ale diskutabilné, či je možné krízy,130 ktoré sa za posledné 

stáročia s pravidelnou nepravidelnosťou opakujú ako súčasť ekonomického cyklu,131 

považovať za prekážku vytvorenú členským štátom, resp. skupinou členských štátov, 

ktorá obmedzuje riadne fungovanie vnútorného trhu a ktorú je potrebné z tohto dôvodu 

odstrániť, resp. snažiť sa jej predchádzať. 

Súčasne ostáva otáznou skutočnosť, v čom spočíva harmonizačný efekt, ak 

ESRB nedisponuje kompetenciami, ktorými by mohla záväzným spôsobom zaviazať 

Komisiu, ESAs, členské štáty, národné orgány dohľadu, či konkrétne subjekty 

finančného trhu, aby boli realizované nápravné opatrenia v reakcii na identifikované 

riziká, čím by sa mohlo prispieť k zabráneniu období rozsiahlych finančných otrasov. 

 

Nemožno poprieť fakt , že:  

- činnosť ESRB môže a bude aktívne prispieť k identifikácií možných 

systémových rizík, ktorým môže byť EÚ vystavená, 
                                                 
130 Samuelson, P., Nordhaus, D. Ekonómia I. (1992), str. 216 až 223. 
131 Bližšie pozri Lastra, R., Legal Foundations of International Monetary Stability (2006), str. 110. 
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- identifikácia systémových rizík je potrebná pre účely možnej koordinácie 

členských štátov a ich národných orgánov dohľadu a regulácie, 

- konanie, ktorým by sa pomohlo predchádzať alebo obmedziť trvanie období 

rozsiahlych finančných otrasov môže prispieť k udržaniu  hospodárskeho rastu, 

a že aj pre tieto dôvody môže mať činnosť ESRB pozitívny dopad na vývoj hrubého 

domáceho produktu EÚ. To ale len za podmienky, že sa výsledkom práce ESRB prizná 

dostatočná vážnosť a odzrkadlia sa v reálnych krokoch príslušných orgánov na 

európskej úrovni ako aj na úrovni členských štátov.  

 

Napriek uvedenému môže pretrvávať pochybnosť ohľadne vhodnosti použitého 

právneho základu pre zriadenie ESRB. Týmto pochybnostiam sa možno dalo predísť, ak 

by Komisia zvážila zriadenie ESRB na základe čl. 308 ZoES [teraz čl. 352 ZoFEÚ], 

ktorý predstavuje právny základ pre zriadenie rôznych orgánov (agentúr) Európskej 

únie.132  

 

Súčasne je potrebné venovať pozornosť aj právnemu základu nariadenia 

1096/2010, ktorým Rada poverila ECB poskytovať ESRB každodennú prevádzku, teda 

poverila ECB úlohou zabezpečovania sekretariátu ESRB. Komisia zvolila v svojom 

návrhu rozhodnutia za právny základ ustanovenie čl. 105 ods. 6 ZoES. V dôsledku 

vstupu Lisabonskej zmluvy do účinnosti, ktorým došlo aj k určitým modifikáciám čl. 

105 ods. 6 ZoES, bola zmenená forma návrhu z rozhodnutia na nariadenie v súlade 

s platným čl. 127 ods. 6 ZoFEÚ. Uvedené ustanovenie vyžaduje aplikáciu 

mimoriadneho legislatívneho postupu, v ktorom Rada jednomyseľne a  po porade 

s Európskym parlamentom a ECB prostredníctvom nariadenia poveruje ECB 

osobitnými úlohami, ktoré sa týkajú politiky obozretného dohľadu nad úverovými 

inštitúciami a ďalšími finančnými inštitúciami s výnimkou poisťovní.  

Skutočnosť, že už v procese navrhovania neprijatého znenia Zmluvy o Ústave 

pre EÚ nebol uskutočnený pokus rozšíriť pôsobnosť ustanovenia čl. 105 ods. 6 ZoES aj 

                                                 
132 Napríklad Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) – nariadením 2100/94 z 27. júla 1994; 
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) – nariadením 20062/94           
z 18. júla 1994; Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) – 
nariadením 1365/75 z 26. mája 1975; Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) – nariadením 
168/2007 z 15. februára 2007; Úrad pre dohľad nad európskymi globálnymi navigačnými satelitnými 
systémami (GSA) - nariadením č. 1321/2004 z 12. júla 2004; Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu 
(známky a dizajny) (OHIM) - nariadením č. 40/94 z 20. decembra 1993. 
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na sektor poisťovníctva, bola predmetom kritiky akademickej verejnosti.133 Správne 

bolo poukázané na skutočnosť, že uvedená výnimka v ostatných dekádach stratila na 

opodstatnenosti v dôsledku, že súčasné finančné konglomeráty zahŕňajú tak úverové, 

investičné spoločnosti ako aj podniky poskytujúce služby poistenia. Zrušenie tejto 

výnimky nepriniesla ani Lisabonská zmluva.  

 

Tak ako v prípade nariadenia o ESRB vyvolala aj voľba právneho základu pre 

návrh rozhodnutia o úlohách ECB v prospech ESRB určitú diskusiu. Hlavným 

dôvodom je skutočnosť, že ZoFEÚ vyníma spod právomoci ECB realizáciu politík 

obozretného dohľadu vo vzťahu k poisťovniam, čo by mohlo obmedziť právomoc ECB 

pri plnení úloh sekretariátu ESRB voči týmto finančným inštitúciám. Ak by sa 

preukázala opodstatnenosť týchto výhrad, mohlo by to v dôsledku významnosti 

poisťovní na stabilitu finančných trhov negatívne ovplyvniť dosahovanie cieľov, ktoré 

má ESRB plnením svojich úloh zabezpečovať, nakoľko by sa mohla spochybňovať 

oprávnenosť ECB požadovať informácie na individuálnom základe, ktoré by sa týkali 

poistného sektora. 

 

Samotný návrh rozhodnutia zverejnený Komisiou neobsahuje dôvodovú 

správu,134 pričom Komisia inkorporovala dôvodovú správu k  predmetnému návrhu do 

návrhu nariadenia o zriadení ESRB.135 Táto ale neobsahuje žiadne odôvodnenie, ktoré 

by objasnilo použitie čl. 105 ods. 6 ZoES, teda čl. 127 ods. 6 ZoFEÚ ako právneho 

základu, iba konštatovanie, že predmetným rozhodnutím sa prvýkrát implementuje 

článok 105 ods. 6 ZoES. 

 

V prospech aplikácie ustanovenia čl. 127 ods. 6 ZoFEÚ možno uviesť, že 

cieľom ESRB v zmysle nariadenia o ESRB je prispievať k predchádzaniu alebo 

zmierňovaniu systémových rizík pre finančnú stabilitu v Únii. Hlavným cieľom preto 

nie je klasický výkon dohľadu na individuálnom základe, ale získanie potrebných 

                                                 
133 Bližšie pozri Lastra, R., Legal Foundations of International Monetary Stability (2006), str. 222. 
134 Pozri návrh Komisie: Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje 
osobitnými úlohami týkajúcimi sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká, dokument KOM 
(2009) 500 v konečnom znení, Brusel, 23.9. 2009. 
135 Pozri bod 4. Dôvodovej správy návrhu Komisie: Návrh nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o 
makroprudenciálnom dohľade nad finančným systémom na úrovni Spoločenstva a o zriadení Európskeho 
výboru pre systémové riziká, dokument KOM (2009) 499 v konečnom znení, Brusel, 23.9. 2009. 
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informácií za účelom ich analýzy s cieľom identifikácie systémového rizika. Preto aj 

ECB vo svojom stanovisku k návrhu rozhodnutia Rady136 neúspešne navrhovala 

doplnenie úvodného ustanovenia o bod 8a, ktorým by sa zvýraznila skutočnosť, že 

„podpora poskytovaná zo strany ECB sa týka finančného systému ako celku s dôrazom 

na vzájomné väzby medzi rôznymi sektormi finančného systému“. 

 

Rovnako ako v prípade nariadenia o ESRB zostáva priestor na diskusiu, či 

ustanovenia čl. 308 ZoES [teraz čl. 352 ZoFEÚ] by neboli vhodnejším právnym 

základom, nakoľko jeho cieľom je umožnenie určitej miery flexibility za účelom 

umožnenia procesu integrácie, pokiaľ primárne právo jasne nevymedzuje kompetencie 

Únie. Súčasne je ale potrebné upozorniť na skutočnosť, že ani táto flexibilita nie je 

bezhraničná a že využitie čl. 308 ZoES [teraz čl. 352 ZoFEÚ] podlieha kritériám, 

ktorých aplikáciu v nejednom prípade objasňoval vo svojej rozhodovacej činnosti 

ESD.137   

 

3.3.2 Úlohy a právomoci ESRB 
 

Cieľom tejto podkapitoly je poskytnúť prehľad z pohľadu autora o dvoch 

najdôležitejších úlohách, ktoré boli zverené ESRB. Po prvé ide o úlohy týkajúce sa 

vydávania varovaní a odporúčaní,  po druhé ide o otázku možnosti ESRB iniciovať 

vyhlásenie krízovej situácie v zmysle nariadení, ktorými boli zriadené ESAs (ďalej aj 

„nariadenia o ESAs“).138 

Ako už bolo uvedené vyššie, základným poslaním ESRB je prispievať k 

predchádzaniu alebo zmierňovaniu systémových rizík pre finančnú stabilitu v Európskej 

únii. Plnením tohto poslania má ESRB prispievať k bezproblémovému fungovaniu 

vnútorného trhu a tým zabezpečovať udržateľnú mieru spolupodieľania sa finančného 

sektora na hospodárskom raste. 

                                                 
136 Pozri Stanovisko Európskej centrálnej banky z 26. októbra 2009,  (CON/2009/88),  Ú.v. EÚ C 270/1, 
11.11.2009, str. 7.  
137 Pozri napr. Nicolaysen, G. (2002): Europarecht I, Die Europäische Integrationsverfassung, str. 277-
283, alebo Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek, J., Král, R. Dumbrovský, T. (2011): Evropské 
právo, str. 598 alebo Kapteyn, P., McDonnell, A.,Mortelmans, K., Timmermans, C., Geelhoed, L.(2008): 
The Law of the European Union and the European communities, str. 220-226. 
138 Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010. 
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Cieľom ESRB nie je zaoberať sa pri svojej činnosti akýmikoľvek rizikami, ale 

len systémovými rizikami. Otázka chápania problematiky nepredstavuje ustálenú 

kategóriu, a preto nariadenie o ESRB  zaviedlo definíciu tohto pojmu. Systémovým 

rizikom sa chápe „riziko narušenia finančného systému, ktoré môže mať závažné 

negatívne dôsledky pre vnútorný trh a reálnu ekonomiku. Ako systémovo významné 

môžu byť do určitej miery posudzovaní aj  finanční sprostredkovatelia, trhy 

a infraštruktúry.“ 

Ak činnosť ESRB v oblasti vydávania varovaní a odporúčaní nemá pozitívne 

účinky na finančnú stabilitu, môže ESRB uplatniť právomoc iniciovať konanie, ktorým 

by mohlo dôjsť k vyhláseniu krízovej situácie, v rámci ktorej majú mať najmä ESAs 

rozšírené právomoci vo vzťahu k národným orgánom dohľadu ako aj voči finančným 

inštitúciám. 

 
 
3.3.2.1 Varovania a odporúčania 
 

V prípade, ak ESRB plniac svoje poslanie identifikuje systémové riziko, ktoré 

považuje za významné, vydáva varovania, prípadne aj odporúčania na nápravné 

opatrenia, a to ako reakciu na identifikované riziká. 

ESRB má vydávať varovania, len ak sa identifikované systémové riziká 

považujú za významné. Podľa okolností a potreby sa varovania zverejňujú. 

Odporúčanie obsahuje návrh protiopatrení s cieľom predchádzať resp. limitovať 

dôsledky vyplývajúce z hrozby naplnenia obáv spojených s identifikovaným 

systémovým rizikom.  Opatrenia môžu obsahovať aj návrh potrebných legislatívnych 

iniciatív, ktoré by mala Komisia zvážiť ohľadne konkrétnych právnych aktov EÚ. 

Odlišne od varovaní, odporúčanie má obsahovať konkrétnu lehotu na politické riešenie 

problémov. 

Adresátom varovaní a odporúčaní je predovšetkým Európska únia ako celok. 

Podľa charakteru identifikovaného rizika môžu byť adresátmi varovaní a odporúčaní 

jeden alebo viacej členských štátov, jeden alebo viaceré Európske orgány dohľadu, ako 

aj vnútroštátne orgány dohľadu členských štátov ako aj Komisia.  

Popri adresátoch sa varovania a odporúčania zasielajú na vedomie vždy aj Rade 

a Komisii a v prípade, ak boli adresované národným orgánom dohľadu, tak sa zasielajú 

aj Európskym orgánom dohľadu. Otázka zasielania varovaní a odporúčaní celej rade 
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subjektov bola počas rokovaní o návrhu predmetom rôznych obáv, a to najmä obavy, že 

čím väčší bude okruh adresátov, o to viac sa zvyšuje možnosť zlyhania ochrany 

dôvernosti varovaní ako aj odporúčaní. Preto bola do znenia nariadenia o ESRB oproti 

pôvodnému návrhu doplnená povinnosť dodržiavať zachovávanie prísnych pravidiel 

dôvernosti, a to najmä v spojitosti so zasielaním varovaní a odporúčaní Rade a Komisii. 

 

V prípade hlasovacích modalít týkajúcich sa varovaní a odporúčaní je potrebné 

rozlišovať medzi požiadavkami ohľadne uznášaniaschopnosti a potrebnej väčšiny na 

prijímanie: 

- varovaní a odporúčaní, 

- uznesení ohľadne zverejnenia prijatých varovaní a odporúčaní. 

 

Tak v prípade rozhodnutí o prijatí varovaní ako aj odporúčaní sa v otázke  

uznášaniaschopnosti generálnej rady ESRB v zásade požaduje dvojtretinové kvórum 

členov s hlasovacím právom. 

 

Nutnosť dosiahnutia dvojtretinového kvóra nie je potrebná na rozhodnutie 

o prijatí znenia varovania a odporúčania v prípade, ak sa toto kvórum nedosiahlo na 

riadne zvolanom zasadnutí generálnej rady a ak predseda ERSB zvolal mimoriadne 

zasadnutie generálnej rady. Mimoriadne zasadnutie generálnej rady môže hlasovať 

o prijatí varovania a odporúčania už pri splnení požiadavky dosiahnutia 

jednotretinového kvóra.139 

 

Väčšinu, ktorú musí uznášaniaschopná generálna rada ESRB dosiahnuť na 

prijatie uznesenia obsahujúceho text varovania a odporúčania, je odlišná. Na prijatie 

varovania je potrebná jednoduchá väčšina prítomných členov s hlasovacím právom 

uznášaniaschopnej generálnej rady ESRB. Na prijatie odporúčania je potrebná 

dvojtretinová väčšina uznášaniaschopnej generálnej rady ESRB. 

 

V prípade rozhodovania o zverejnení varovaní a odporúčaní je požiadavka na 

uznášaniaschopnosť generálnej rady ESRB odlišná v porovnaní s požiadavkou na 

                                                 
139 Porovnaj znenie čl. 10 ods. 3 so znením čl. 10 ods. 4 a čl. 18 ods. 1 nariadenia 1092/2010 o ESRB. 
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uznášaniaschopnosť v prípade prijatia samotného varovania či odporúčania. Na 

rozhodnutie generálnej rady ESRB ohľadne prijatia rozhodnutia o zverejnení varovania 

a odporúčania sa vždy vyžaduje dvojtretinové kvórum. Týmto je vylúčené, aby 

rozhodnutie o zverejnení varovaní a odporúčaní mohlo byť prijaté na mimoriadnom 

zasadnutí, na ktorom by sa zúčastňovali členovia generálnej rady v počte nižšom ako 

dve tretiny členov generálnej rady.  Možno ale konštatovať, že ustanovenie čl. 18 ods. 1 

nariadenia o ESRB je v otázke definovania uznášaniaschopnosti v prípade rozhodnutí 

o zverejnení varovaní a odporúčaní nepresné, a to z dvoch dôvodov. Po prvé, odkaz na 

ustanovenie čl. 10 ods. 3 nariadenia o ESRB je nesprávny, nakoľko ustanovenie tohto 

článku nerieši otázku kvóra generálnej rady ESRB – správne sa malo odkazovať na čl. 

10 ods. 4 nariadenia o ESRB. Po druhé, odlišne od čl. 10  ods. 4 nariadenia o ESRB, 

ktorý definuje, že uznášaniaschopnosť sa zisťuje z počtu členov s hlasovacím právom, 

ustanovenie čl. 18 ods. 1 nariadenia o ESRB túto požiadavku nemenuje. Predmetné 

ustanovenie upravuje požiadavku uznášaniaschopnosti len požiadavkou dosiahnutia 

dvojtretinového kvóra, bez toho, aby bolo spresnené, či sa uznášaniaschopnosť zisťuje 

len z počtu prítomných členov s hlasovacím právom, alebo či sa na účely dosiahnutia 

uznášaniaschopnosti kvórum zisťuje z počtu všetkých prítomných členov generálnej 

rady, teda aj započítaním prítomných členov generálnej rady bez hlasovacieho práva, 

pričom samotné rozhodnutie by sa mohlo prijať len dosiahnutím väčšiny z radov členov 

s hlasovacím právom. 

 

V prípade požadovanej väčšiny na prijatie uznesenia ohľadne zverejnenia 

varovania alebo odporúčania sa požiadavka nelíši. Ak chce generálna rada ESRB prijať 

rozhodnutie o zverejnení varovania alebo odporúčania, je potrebné získať dvojtretinovú 

väčšinu členov s hlasovacím právom uznášaniaschopnej generálnej rady ESRB.  

Na to, aby generálna rada mohla pristúpiť k hlasovaniu o zverejnení varovaní 

a odporúčaní, je povinná vopred informovať Radu, aby mohla vyjadriť k tomuto zámeru 

svoje stanovisko.  

Súčasne, ak sa generálna rada ESRB rozhodne zverejniť varovanie alebo 

odporúčanie, je povinná vopred o tom informovať adresátov, ktorí majú právo taktiež 

zverejniť svoje názory a postoje vo vzťahu k takýmto varovaniam a odporúčaniam. 
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Samotné prijatie varovaní a odporúčaní bez mechanizmu monitorovania 

následných krokov adresátov by nemuselo byť dostatočné pre účely prijatia 

protiopatrení voči identifikovaným systémovým rizikám. Nariadenie o ESRB upravuje 

úlohu monitorovať opatrenia prijaté v nadväznosti na varovania, ale bližšie 

neustanovuje žiaden postup v tejto oblasti.  

 

V prípade odporúčaní nariadenie o ESRB stanovuje adresátom odporúčaní 

povinnosť informovať tak ESRB ako aj Radu o krokoch vykonaných ako reakciu na 

odporúčanie. ESRB tieto informácie sprístupňuje Európskym orgánom dohľadu. Ak 

adresáti nepostupovali v zmysle odporúčaní, resp. nekonali vôbec v zmysle odporúčaní, 

sú povinní o týchto skutočnostiach a ich dôvodoch informovať ESRB a Radu. 

Nariadenie nešpecifikuje lehoty, v ktorých je adresát povinný poskytovať ESRB a Rade 

predmetné informácie. 

 

Na základe reakcií adresátov môže ESRB prijať rozhodnutie, ktorým sa 

ustanoví, že konkrétny adresát nepostupoval podľa jeho odporúčania. Predmetné 

rozhodnutie sa prijíma jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov generálnej rady 

ESRB s hlasovacím právom, pri dvojtretinovom kvóre, a v prípade mimoriadne 

zvolaného zasadnutia pre nedosiahnutie stanoveného kvóra, jednoduchou väčšinou 

hlasov pri kvóre minimálne jedna tretina. Po prijatí takéhoto rozhodnutia ESRB o ňom 

informuje adresátov ako aj Radu a prípadne príslušný Európsky orgán dohľadu. 

 

Pokiaľ sa rozhodnutie o neplnení odporúčania ESRB týka odporúčania, ktoré 

bolo zverejnené, môže Európsky parlament vyzvať predsedu ESRB na predloženie 

predmetného rozhodnutia o neplnení odporúčania. Adresáti, ktorých sa týka predmetné 

rozhodnutie, môžu žiadať o účasť na stretnutí, na ktorom predseda ESRB predloží 

uvedené rozhodnutie Európskemu parlamentu za účelom poskytnutia ich stanovísk.   

 

3.3.2.2 Konanie iniciujúce vyhlásenie krízového stavu 
 

Tak nariadenie o ESRB ako ani nariadenia o ESAs nezaviedli definíciu pojmu 

„krízový stav“. V zmysle čl. 18 ods. 1 nariadení o ESAs možno ním rozumieť situáciu, 

kedy nepriaznivý vývoj môže vážne ohroziť riadne fungovanie a integritu finančných 
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trhov alebo stabilitu celého finančného systému v Európskej únii alebo jeho časti. 

Nariadenie o ESRB a aj nariadenia o ESAs spájajú s vyhlásením krízového stavu 

osobitné právomoci ESAs, a to najmä v oblasti koordinácie potrebných opatrení 

prijímaných národnými orgánmi dohľadu. 

 

Rozhodnutie, ktoré môže určiť existenciu krízového stavu v zmysle nariadení o 

ESAs, a ktoré je určené niektorej alebo všetkým ESAs, prijíma Rada po porade 

s Komisiou a ESRB. 

 

ESRB je popri ESAs a Komisii jedným z orgánov, ktoré sú oprávnené iniciovať 

konanie smerujúce k vyhláseniu krízového stavu. Nariadenie o ESRB toto konanie 

neupravuje, iba v ustanovení čl. 3 ods. 2 písm. e) vymedzuje úlohu ESRB. Táto spočíva 

v tom, že pokiaľ ESRB usúdi, že môže vzniknúť krízová situácia v zmysle nariadení o 

ESAs, má vydať dôverné varovanie určené Rade. 

 

Nariadenie o ESRB neupravuje osobitný postup na prijímanie dôverného 

varovania, ktoré môže viesť k vyhláseniu krízového stavu Radou. Pre uvedené by sa 

v prípade nutnosti prijímania dôverného varovania aplikovali všeobecné ustanovenia 

ohľadne hlasovacích  modalít,  tak ako sú určené v čl. 10 nariadenia o ESRB. 

Predmetné by ale súčasne znamenalo, že podmienky na prijatie dôverného varovania, 

ktorého cieľom má byť vyhlásenie krízového stavu Radou, sú miernejšie ako napr. 

požiadavky v prípade prijímania rozhodnutia o zverejnení bežných varovaní 

a odporúčaní.   

 

Súčasne s vydaním dôverného varovania je ESRB povinný zaslať Rade aj jeho 

posúdenie situácie, ktoré taktiež slúži Rade na zhodnotenie nutnosti zvolania 

zasadnutia. Ak Rada na základe uvedených podkladov vydá rozhodnutie, ktorým 

deklaruje existenciu krízovej situácie, je povinná preskúmavať toto rozhodnutie 

minimálne raz za mesiac. Pokiaľ Rada svoje rozhodnutie po mesiaci neobnoví, stráca 

predmetné rozhodnutie účinnosť. 
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3.3.3 Organizácia ESRB 
 

Orgánmi ESRB sú generálna rada, riadiaci výbor, sekretariát, poradný výbor pre 

vedecké otázky a poradný výbor pre technické otázky. Nakoľko rozhodovacím orgánom 

oprávneným prijímať rozhodnutia, ktorými sa má zabezpečiť plnenie úloh zverených 

ESRB, je generálna rada, bude venovaná pozornosť výhradne zloženiu a fungovaniu 

tohto orgánu. Tým ale nemožno podceniť význam a dôležitosť ostatných orgánov 

ESRB, bez ktorých by riadne fungovanie ESRB nemohlo byť zabezpečené. Tieto sa 

podieľajú na príprave zasadnutí generálnej rady, monitorovaní dosiahnutého pokroku, 

každodennej prevádzke ESRB a poskytovaní poradenstva v oblastiach potrebných pre 

riadne plnenie úloh zverených ESRB.140  

 

Generálna rada sa skladá z členov s hlasovacím právom, ako aj z členov, ktorí 

hlasovacím právom nedisponujú. Počet členov s hlasovacím právom je 37, pričom 

najväčší podiel členov generálnej rady ESRB predstavujú guvernéri národných 

centrálnych bánk členských štátov EÚ. Členmi s hlasovacím právom generálnej rady sú 

taktiež prezident a viceprezident ECB, člen Komisie, predsedovia ESAs, predseda 

a dvaja podpredsedovia poradného výboru pre vedecké otázky, predseda poradného 

výboru pre technické otázky. 

 

Počet členov generálnej rady ESRB bez hlasovacieho práva predstavuje v 

súčasnosti 61,141 čím nehlasujúci členovia svojím počtom výrazne prevyšujú počet 

členov s hlasovacím právom. Medzi týchto členov patria vysokí predstavitelia 

vnútroštátnych orgánov dohľadu, ako aj predseda Hospodárskeho a finančného výboru. 

Počet nehlasujúcich členov reprezentujúcich národné orgány dohľadu členských štátov 

sa pohybuje od jedného až po štyroch.  

                                                 
140 Bližšie o subjektoch Európskeho systému finančného dohľadu pozri: Nebeský, Š.. Paluš, P., Pénzeš, 
P., Šesták Ľ., 2011. Stručný prehľad právomocí a organizačnej štruktúry nových európskych subjektov 
dohľadu. In Biatec, 2011, roč. 19., č. 1, s. 19- 30, a Nebeský, Š., Paluš, P., Pénzeš, P., Šesták, Ľ., 2010. 
Súvislosti vzniku nového usporiadania regulácie a dohľadu nad finančným trhom v Európskej únii. In 
Biatec, 2010, roč. 18., č. 10, s. 22-27. 
141 Zdorj: webová stránka ESRB, Zoznam členov generálnej rady ESRB, [online], [cit. 2012-01-15].  
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Uvedené odráža rôznosť uplatňovaných modelov výkonu dohľadu na národnej 

úrovni.142 Tento počet sa môže najmä v závislosti od vývoja uplatňovania modelov 

výkonu dohľadu v jednotlivých členských štátoch v budúcnosti meniť.    

 

V zmysle rokovacieho poriadku, ktorý generálna rada prijala 20. januára 2010 na 

svojom inauguračnom zasadnutí,143 majú vnútroštátne orgány dohľadu označiť svojich 

zástupcov, ktorí predstavujú nehlasujúcich členov generálnej rady ESRB.   

 

Pri hlasovaní generálnej rady ESRB disponuje každý jej člen jedným hlasom. 

Týmto princípom sa má zdôrazniť nepolitický charakter ESRB v porovnaní 

s hlasovaním Rady orgánu dohľadu ESAs, či s hlasovaním Rady EÚ. Generálna rada je 

uznášaniaschopná, ak sú na jej rokovaní zúčastnené dve tretiny členov s hlasovacím 

právom. V prípade, že sa toto kvórum nedosiahne, je predseda ESRB oprávnený zvolať 

mimoriadne rokovanie, ktoré je uznášaniaschopné pri dosiahnutí kvóra jedna tretina. 

Generálna rada prijíma svoje rozhodnutia jednoduchou väčšinou prítomných členov 

s hlasovacím právom. Na hlasovanie ohľadne varovaní a odporúčaní sa vzťahujú 

osobitné hlasovacie modality, ktoré sú popísané vyššie.144 

 

Úlohou zastupovať ESRB navonok je poverený jej predseda. Medzi úlohy 

predsedu ESRB dovnútra patrí zvolávanie riadnych a mimoriadnych zasadnutí 

generálnej rady, navrhovať agendu, predsedať generálnej rade, zvolávať a predsedať 

riadiacemu výboru ESRB. Predseda ESRB je povinný zvolať riadne zasadnutia 

minimálne štyrikrát v priebehu kalendárneho roka. V prípade rovnosti hlasov v rámci 

hlasovania generálnej rady má predseda ESRB rozhodujúci hlas.  

 

Prvý predseda ESRB nebol do svojej funkcie volený a ani menovaný, nakoľko 

mu funkcia vznikla ex lege. V zmysle nariadenia o ESRB predsedá ESRB počas 

funkčného obdobia piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia 

                                                 
142 Porovnaj napríklad integrovaný model uplatňovaný v Slovenskej republike a Českej republike, kde 
orgánom dohľadu je centrálna banka oproti modelom v Taliansku a Rumunsku, kde popri centrálnych 
bankách existujú ďalšie tri národné orgány s pôsobnosťou dohľadu nad špecifikovanými dohliadanými 
subjektmi. 
143 Pozri čl. 3 ods. 1, Rozhodnutia ESRB, ktorým sa prijíma rokovací poriadok ESRB,  Ú. v. EÚ C 58, 
24.2.2011. 
144 Bližšie pozri podkapitolu 3.3.2.1 tejto dizertačnej práce.  
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o ESRB, teda do 16. 12. 2015, prezident ECB. Model ustanovenia predsedu ESRB po 

tejto lehote nie je v súčasnosti známy. Komisia je povinná predložiť správu tak, aby 

k nej mohli zaujať stanoviská ECB a ESAs, a aby na základe jej preskúmania mohli 

Európsky parlament a Rada do 17.12. 2013 rozhodnúť o podmienkach menovania alebo 

voľby predsedu ESRB.  

 

Obdobne ako v prípade predsedu ESRB je aj funkcia druhého podpredsedu 

ESRB stanovená ex lege. Je ním predseda Spoločného výboru ESAs. Funkčné obdobie 

predsedu Spoločného výboru ESAs je jednoročné, pričom ním môže byť pri uplatňovaní 

princípu rotácie len predseda niektorej z ESAs.  

 

V súčasnosti je volenou funkciou v rámci predsedníctva len funkcia prvého 

podpredsedu. Prvého podpredsedu ESRB volí Generálna rada ECB145 spomedzi svojich 

členov na funkčné obdobie piatich rokov, pričom prvý podpredseda môže byť opätovne 

zvolený jedenkrát. Pokiaľ prvému podpredsedovi ESRB uplynie jeho funkčné obdobie 

guvernéra národnej centrálnej banky, čím mu zaniká funkcia člena v Generálnej rade 

ECB, dochádza opätovne k voľbe prvého podpredsedu Generálnou radou ECB.  

 

Základnou úlohou podpredsedov je predsedať zasadnutiam generálnej rady, resp. 

aj zasadnutiam riadiaceho výboru, ak sa týchto zasadnutí nemôže zúčastniť predseda. 

Podrobnosti ohľadne fungovania generálnej rady sú obsiahnuté v jej rokovacom 

poriadku.146 

 

Akékoľvek hodnotenie fungovania ESRB v súčasnej situácii by bolo 

predčasným. ESRB ako orgán sui generis bez právnej subjektivity vznikol len 

k 16.12.2010 a rok 2011 predstavoval nábehovú fázu, kedy sa konštituovali jeho 

orgány. Súčasne, ako bolo uvedené, sa predpokladá revízia nariadenia o ESRB vo 

vzťahu k jeho poslaniu a organizácii, ako aj vo vzťahu ustanovenia podmienok 

                                                 
145 Pozri čl. 44 Protokolu č. 4 o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej 
banky. Generálna rada ECB predstavuje popri Rade guvernérov a Výkonnej rade tretí orgán ECB 
s rozhodovacou právomocou, a jej členmi sú okrem iných všetci guvernéri národných centrálnych bánk 
členských štátov EÚ. 
146 Rozhodnutia ESRB, ktorým sa prijíma rokovací poriadok ESRB,  Ú. v. EÚ C 58, 24.2.2011. 
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menovania alebo voľby predsedu ESRB, a to tak, aby novela nariadenia o ESRB 

nadobudla účinnosť pred 16.12.2015. 

 

Ako problematické pre činnosť ESRB možno vnímať vysoký počet členov jeho 

generálnej rady, ktorá pozostáva takmer zo 100 členov, z toho 37 s hlasovacím právom. 

Existencia možnosti zohľadňovania protichodných národných záujmov členmi môže 

mať za určitých okolností negatívny vplyv na akčnosť a efektívnosť rozhodnutí 

prijímaných generálnou radou. Uvedené môže spôsobiť, že prijaté rozhodnutia vo 

vzťahu k obsahu varovaní a odporúčaní budú príliš všeobecného charakteru. Z tohto 

aspektu možno pozitívnejšie vnímať pendant ESRB vytvorený v USA prostredníctvom 

Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act z júla 2010. Novo 

konštituovaná Financial Stability Oversight Council pozostáva z 15 členov, z toho 10 

s hlasovacím právom, pričom jej predsedá minister financií.147  

 

Otázkou zostáva aj, či je vhodné, aby korekčný mechanizmus zabezpečujúci 

rešpektovanie varovaní a uplatňovanie odporúčaní, ktoré nemajú právne záväzný 

charakter, závisel od vyvíjania politického tlaku prostredníctvom Rady, Európskeho 

parlamentu a samotným ESRB mechanizmom zverejňovania varovaní a odporúčaní. 

V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že i napriek vysokej profesionalite 

a odbornosti zástupcov v orgánoch ESRB, nemožno garantovať, že varovania 

a odporúčania budú vždy schopné absolútne presne identifikovať hroziace systémové 

riziká a navrhnúť nutné a efektívne protiopatrenia. Preto je potrebné ponechať určitú 

flexibilitu aj členským štátom, aby mohli pri realizácií odporúčaní reagovať na stále 

meniaci sa vývoj makroekonomického prostredia a dynamiku prípadného krízového 

stavu. Uvedené vyplýva aj z poznatku, že napriek tomu, že krízy predstavujú cyklicky 

sa opakujúci ekonomický jav charakteristický pre trhové hospodárstvo, je každá  

špecifická a vyžaduje si aplikáciu osobitne zostavených a kombinovaných protiopatrení 

na dosiahnutie zmiernenia jej účinkov. Aj tento charakteristický znak kríz prispeje 

k tomu, že na prevažnú väčšinu  načrtnutých otázok ohľadne fungovania ESRB získame 

skôr či neskôr odpoveď, nakoľko je len otázkou času, kedy ďalšia kríza zasiahne takým 

                                                 
147 Bližšie k FSOC pozri napr. Margaret E. Tahyar, Davis Polk & Wardwell LLP, Summary and 
Implementation Schedule of the Dodd-Frank Act, 2010. 



85 

spôsobom globálne hospodárstvo, ktoré si vyžiada konanie zo strany ESRB, čím preverí 

jeho akcieschopnosť a prínos pre Európsku úniu.  

 

3.4 Európske orgány dohľadu (ESAs) 
 

Pôsobnosť v oblasti mikroprudenciálneho dohľadu bola v rámci nového 

Európskeho systému finančného dohľadu zverená trom Európskym orgánom dohľadu 

(ESAs), ktoré sa stali právnym nástupcom európskych výborov orgánov dohľadu. Tak 

ako v prípade výborov, aj ESAs sú vybudované na sektorovom princípe, reprezentované 

(i) bankovníctvom, (ii) cennými papiermi a trhmi (iii) poisťovníctvom a dôchodkovým 

poistením zamestnancov.  

 
3.4.1 Právny rámec ESAs 
 

Právny rámec Európskych orgánov dohľadu bol konštituovaný prostredníctvom 

nariadení o ESAs, teda nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ): 

- 1093/2010, ktorým sa zriadil Európsky orgán pre bankovníctvo, 

- 1094/2010, ktorým sa zriadil Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové 

poistenie zamestnancov, 

- 1095/2010, ktorým sa zriadil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.148 

 

V prípade všetkých troch nariadení sa jedná o takmer identické nariadenia, a to 

čo do štruktúry ako aj ich obsahu. Obsahové  odlišnosti reflektujú najmä rozsah vecnej 

pôsobnosti konkrétnych ESAs a  rešpektujú požiadavky špecifické pre vyššie uvedené 

sektory. 

 

Európske orgány dohľadu predstavujú orgány Európskej únie (agentúry), ktoré 

na rozdiel od ESRB disponujú právnou subjektivitou.149  Tak ako v prípade nariadenia 

o ESRB  slúžil aj v prípade nariadení o ESAs ako právny základ čl. 114 ZoFEÚ 

[pôvodný čl. 95 ZoES]. 

                                                 
148 Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010. 
149 Bližšie k problematike agentúr Európskej únie pozri napr.:  Craig, P., EU Administrative Law, (2006), 
Oxford University Press, ako aj Communication from the Commission: The operating framework for the 
European Regulatory Agencies, COM(2002) 0718 final, Brusel, 11.12. 2002.  
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Nakoľko ESAs predstavujú agentúry, ktoré disponujú okrem iného právomocou: 

- vypracúvať návrhy regulačných technických predpisov a vykonávacích 

technických predpisov, ktoré prijíma Komisia formou právne záväzných aktov 

(nariadenia, rozhodnutia); 

- preskúmavať porušovanie práva Európskej únie v rozsahu ich vecnej 

pôsobnosti; 

- vydávať individuálne rozhodnutia určené finančným inštitúciám s cieľom 

zabezpečenia dodržiavania práva Európskej únie, pričom tieto majú mať 

prednosť pred všetkými rozhodnutiami národných orgánov dohľadu v rovnakej 

veci; 

- vydávať individuálne rozhodnutia tak voči národným orgánom dohľadu ako aj 

voči finančným inštitúciám za určitých podmienok, ak by došlo k deklarovaniu 

existencie krízového stavu; 

- vydávať arbitrážne rozhodnutia v prípade sporov medzi národnými orgánmi 

dohľadu vo veciach, ktoré majú cezhraničný rozmer; 

- spoločne vytvoriť odvolaciu radu, ktorá je oprávnená rozhodovať o odvolaniach 

voči definovanému okruhu rozhodnutí ESAs;  

nepanoval ani v prípade nariadení o ESAs jednoznačný názor, že použitie ustanovenia 

čl. 114 ZoFEÚ [pôvodný čl. 95 ZoES] ako ich právneho základu je jedinou 

a najvhodnejšou alternatívou.  

 

Takmer identické znenia dôvodových správ k návrhom nariadení o ESAs150 

konštatujú, že: „Súdny dvor uznal, že článok 95 Zmluvy o ES týkajúci sa prijatia 

opatrení na aproximáciu právnych predpisov na vytvorenie a fungovanie vnútorného 

trhu poskytuje vhodný právny základ na zriadenie „orgánu Spoločenstva, ktorého 

úlohou bude prispievať k uskutočňovaniu procesu harmonizácie“, pokiaľ úlohy zverené 

takémuto orgánu úzko súvisia s predmetom úpravy predpisov zameraných na 

aproximáciu vnútroštátnych právnych predpisov.“ Pri tomto konštatovaní Komisia 

                                                 
150 Pozri bod 4. Dôvodových správ návrhov Komisie: Návrhy nariadení Európskeho parlamentu a Rady, 
ktorými sa zriaďujú Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové 
poistenie zamestnancov, Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, dokumenty KOM [(2009) 501], 
[(2009) 502], [(2009) 503], v konečnom znení, str. 3, Brusel, 23.9. 2009.  
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odkazuje na prípad ENISA.151 Komisia neposkytla v dôvodovej správe ani v dopadovej 

štúdii vysvetlenie vhodnosti použitia ustanovení čl. 114 ZoFEÚ [pôvodný čl. 95 ZoES] 

ako právneho základu pre ESAs vo svetle zásadných rozdielov v rozsahu právomocí, 

ktoré boli zverené Európskej agentúre pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA)152 

v porovnaní s právomocami zverenými ESAs. Komisia taktiež neuviedla dôvody, prečo 

bolo ustanovenie čl. 114 ZoFEÚ [pôvodný čl. 95 ZoES] vhodnejším právnym základom 

oproti ustanoveniu čl. 352 ZoFEÚ [pôvodný čl. 308 ZoES].153 

   

Právny rámec vymedzujúci pôsobnosť ESAs je popri nariadeniach, ktorými boli 

zriadené, tvorený aj legislatívnymi aktmi ako aj právne záväznými nelegislatívnymi 

aktmi, ktoré zverujú alebo bližšie vymedzujú pôsobnosť ESAs. Prvou rozsiahlou 

úpravou v tomto smere bola tzv. „Omnibus I“  smernica,154 ktorá s výnimkou poistného 

sektora dopĺňala do existujúcich právnych aktov regulujúcich činnosť finančných 

inštitúcií splnomocňovacie ustanovenia upravujúce vecný rozsah pôsobnosti nových 

ESAs. 

 

3.4.2 Úlohy, právomoci a ciele ESAs 
 

Nariadenia o ESAs zverujú Európskym orgánom dohľadu relatívne rozsiahly 

komplex úloh, medzi ktoré v zmysle čl. 8 ods. 1 nariadení o ESAs patrí najmä: 

- prispievať k vytvoreniu vysokokvalitných spoločných predpisov a postupov 

regulácie a dohľadu; 

- prispievať ku konzistentnému uplatňovaniu právne záväzných aktov EÚ 

spadajúcich do ich kompetenčného rámca;  

                                                 
151 Vec C- Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska proti Európskemu parlamentu a Rade, 
[2006], ECR I-3771. 
152 Nariadenie (ES) č. 460/2004 Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskej agentúry pre 
bezpečnosť sietí a informácií, Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 1 – 11,  mimoriadne vydanie v slovenskom 
jazyku: Kapitola 01 Zväzok 05, str. 35 – 45. 
153 Pozri taktiež podkapitolu 3.3.1 tejto dizertačnej práce.  
154 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 
2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 
2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu 
pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové 
poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy),       
Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010. 
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- stimulovať a uľahčovať delegovanie úloh a povinností medzi národnými 

orgánmi dohľadu; 

- spolupracovať s ESRB; 

- posilniť konzistentnosť výsledkov dohľadu identifikovaním osvedčených 

postupov; 

- monitorovať a hodnotiť vývoj na trhu v oblasti ich pôsobnosti; 

- zvyšovať ochranu investorov; 

- prispievať k jednotnému a súdržnému fungovaniu kolégií orgánov dohľadu; 

- prispievať k posilňovaniu európskej sústavy vnútroštátnych systémov na 

ochranu vkladov a náhrad pre investorov; 

- posudzovať potrebu primerane financovanej a dostatočne harmonizovanej 

Európskej siete národných garančných schém v poisťovníctve; 

- monitorovať, hodnotiť a merať systémové riziká; 

- podieľať sa na zadefinovaní metód krízového manažmentu; 

- podieľať sa na rozvoji medzinárodnej spolupráce so zahraničnými orgánmi 

dohľadu najmä z nečlenských krajín a s medzinárodnými organizáciami. 

 

Riadne plnenie úloh nie je možné zabezpečiť bez príslušných právomocí. Za 

týmto účelom im nariadenia o ESAs zverili najmä nasledovné kompetencie definované 

v čl. 8 ods. 2: 

- vypracúvať návrhy právne záväzných technických predpisov (regulačných 

technických predpisov a vykonávacích technických predpisov);155 

- vydávať právne nezáväzné usmernenia a odporúčania;156 

- prijímať individuálne rozhodnutia za podmienok ustanovených v nariadeniach o 

ESAs, ako aj v osobitných legislatívnych aktoch, a to predovšetkým v prípade: 

• nápravných opatrení za účelom zabezpečenia riadneho uplatňovania 

právne záväzných aktov Európskej únie; 

• deklarovania existencie krízového stavu; 

• arbitrážneho riešenia sporov medzi národnými orgánmi dohľadu; 

- zhromažďovať nevyhnutné informácie; 

                                                 
155 Bližšie pozri podkapitoly 4.2.2 a 4.2.4 tejto dizertačnej práce.  
156 Bližšie pozri podkapitolu 4.3. tejto dizertačnej práce.  
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- vytvárať spoločné metodiky vplyvov na posudzovanie vplyvu vlastností 

produktov a distribučných procesov na finančnú situáciu účastníkov trhu a na 

ochranu spotrebiteľov; 

- zabezpečiť centrálne prístupné databázy regulovaných subjektov. 

 

Základným cieľom realizácie vyššie uvedených úloh nástrojmi upravenými 

najmä v nariadeniach o ESAs je podľa čl. 1 ods. 5 nariadení o ESAs „ochrana 

verejného záujmu tým, že svojou činnosťou prispejú ku krátkodobej, strednodobej 

a dlhodobej stabilite a efektívnosti finančného systému pre hospodárstvo Európskej 

únie, občanov a podnikateľské subjekty“. 

 

Vzhľadom na to, že rozsah právomocí nových ESAs je relatívne široký, bude 

v nasledujúcom texte venovaná pozornosť len niektorým z nich. Nakoľko pôsobnosť 

ESAs v oblasti normotvornej činnosti týkajúcej sa záväzných ako aj nezáväzných 

predpisov je obsiahnutá v osobitnej podkapitole tejto knihy, poníma nasledujúci text 

najmä tie právomoci, ktoré zahŕňajú oprávnenie ESAs prijímať individuálne 

rozhodnutia s cieľom priamo zaväzovať k určitému konaniu či nekonaniu finančné 

inštitúcie ako aj národné orgány dohľadu. 

 

3.4.2.1 Dohľad nad riadnym uplatňovaním právne záväzných aktov Európskej 
únie 

 

Nariadenia o ESAs definujú v článkoch 1 ods. 2 právne akty, ktoré upravujú 

pôsobnosť každej z ESA. Za účelom zabezpečenia riadneho uplatňovania týchto 

právnych aktov národnými orgánmi dohľadu  kreovali nariadenia o ESAs v čl. 17 

osobitný mechanizmus. Tento pozostáva z troch fáz: 

 

(i) Preskúmanie údajného porušenia alebo neuplatňovania práva EÚ  

 

ESA zaháji preskúmanie údajného porušenie alebo neuplatňovania práva EÚ. 

Uvedené porušenie alebo neuplatňovanie môže spočívať  v konaní alebo nekonaní 

národného orgánu dohľad v súlade s platným právom EÚ, alebo v neuplatňovaní práva 

EÚ dohliadanou finančnou inštitúciou, pokiaľ národný orgán dohľadu nezabezpečí, aby 
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dohliadaná finančná inštitúcia spĺňala požiadavky ustanovené v príslušných právnych 

aktoch EÚ. 

 

Preskúmanie zaháji ESA z vlastného podnetu, alebo na podnet aktívne 

legitimovaných subjektov.157 O zámere preskúmať údajné porušenie práva EÚ má byť 

národnému orgánu vopred zaslané oznámenie. 

 

Na základe preskúmania môže ESA vydať najneskôr v lehote dvoch mesiacov 

od začatia vyšetrovania odporúčanie, ktoré adresuje národnému orgánu dohľadu. 

Uvedené odporúčanie má obsahovať opatrenia, ktorých realizácia je potrebná na 

zabezpečenie dodržiavania práva EÚ.  Príslušný orgán ma lehotu 10 pracovných dní od 

doručenia odporúčania na to, aby informoval ESA o krokoch, ktoré prijal, alebo ktoré 

plánuje prijať na zaistenie dodržiavania práva EÚ. 

 

Niektoré ustanovenia čl. 39 nariadení o ESAs týkajúce sa rozhodovacích 

postupov sa vzťahujú aj na odporúčania ESAs, ktoré sú zasielané národným orgánom 

dohľadu v súvislosti s konaním ohľadne údajného porušenia práva EÚ.  

 

Podľa nich sa má adresátovi oznámiť zámer prijať odporúčanie a stanoviť 

primeraná lehota na vyjadrenie stanoviska k záležitosti, pričom táto má zohľadňovať 

naliehavosť, zložitosť a prípadné následky odporúčania. 

 

Samotné odporúčanie musí obsahovať: 

- dôvody, z ktorých ESAs vychádzali, 

- poučenie o opravných prostriedkoch. 

 

ESAs sú povinné zverejniť informáciu ohľadne predmetného odporúčania, 

pričom táto obsahuje: 

- subjekt, ktorému je adresované (národný orgán dohľadu, finančná inštitúcia); 

- hlavný obsah rozhodnutia. 

                                                 
157 Aktívne legitimovanými subjektmi v zmysle čl. 17 ods. 2 sú ESAs, národné orgány dohľadu, 
Európsky parlament, Rada, Komisia, Skupina zainteresovaných [táto skupina je definovaná v čl. 37 
nariadení o ESAs]. 
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ESAs môžu upustiť od zverejnenia odporúčania, pokiaľ by to bolo v rozpore 

s oprávnenými záujmami finančných inštitúcií na ochranu ich obchodného tajomstva, 

alebo by to mohlo vážne ohroziť správne fungovanie a integritu finančných trhov alebo 

stabilitu celého finančného systému Európskej únie alebo jeho časti. 

 

(ii) Formálne stanovisko Komisie 

 

V prípade, že národný orgán dohľadu v lehote jedného mesiaca od doručenia 

odporúčania od ESA nedodržal právo EÚ, môže Komisia vydať formálne stanovisko. 

Komisia koná na podnet ESA, prípadne z vlastného podnetu. Vo formálnom stanovisku 

Komisia vyzve národný orgán dohľadu, aby prijal potrebné opatrenia na zabezpečenie 

dodržiavania práva EÚ a stanoví na tento účel lehotu. 

Ak sa Komisia rozhodne vydať formálne stanovisko, musí tak urobiť v lehote do 

troch mesiacov odo dňa, kedy odporúčanie bolo prijaté príslušnou ESA. Komisia môže 

túto lehotu predĺžiť maximálne o jeden mesiac. 

Národný orgán má do desiatich pracovných dní od doručenia formálneho 

stanoviska informovať ESA ako aj Komisiu o krokoch, ktoré prijal alebo plánuje prijať 

s cieľom vyhovieť formálnemu stanovisku. Nariadenia o ESAs požadujú, aby opatrenia 

súvisiace so záležitosťami, ktoré sú predmetom formálneho stanoviska, boli prijímané 

v súlade s formálnym stanoviskom. 

 

(iii) Individuálne rozhodnutie ESA zaväzujúce finančnú inštitúciu 

 

ESAs sú oprávnené vydať individuálne rozhodnutie smerované konkrétnej 

finančnej inštitúcii, za súčasného splnenia nasledujúcich podmienok: 

a) národný orgán dohľadu nevyhovel formálnemu stanovisku Komisie v lehote 

v ňom určenej; 

b) vydanie individuálneho rozhodnutia je potrebné na včasnú nápravu 

nedodržiavania predpisov s cieľom: 

1. zachovať alebo opätovne nastoliť neutrálne podmienky hospodárskej 

súťaže na trhu, alebo  

2. zaistiť riadne fungovanie a integritu finančného systému; 
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c) finančnou inštitúciou porušovaná povinnosť je obsiahnutá v priamo 

uplatniteľnom akte, teda v nariadení, pričom tento právny akt musí spadať do 

vecnej kompetencie ESAs, tak ako ju vymedzuje čl. 1 ods. 2 nariadení o ESAs; 

d) individuálne rozhodnutie musí byť v súlade s formálnym stanoviskom Komisie. 

 

V takomto individuálnom rozhodnutí musí ESA od finančnej inštitúcie 

požadovať prijatie opatrení potrebných na dodržanie povinností vyplývajúcich z práva 

Únie. Individuálne rozhodnutie môže finančnej inštitúcií prikázať zdržať sa, resp. 

nepokračovať v určitom konaní. 

 
 
3.4.2.2 Opatrenia v krízových situáciách 
 

Nariadenia o ESAs upravujú dva typy individuálnych rozhodnutí, ktoré môžu 

ESAs prijať v čase, keď Rada rozhodne o existencii krízovej situácie postupom 

upraveným v čl. 18 ods. 1 a 2 nariadení o ESAs. Uvedené individuálne rozhodnutia sa 

odlišujú svojim adresátom, pričom v prvom prípade sú adresátom národné orgány 

dohľadu, v druhom prípade finančné inštitúcie. 

 

(i) Individuálne rozhodnutia určené  národným orgánom dohľadu 

 

Individuálne rozhodnutie ESAs adresované národným orgánom dohľadu podľa 

čl. 18 ods. 3 nariadení o ESAs môže byť vydané za splnenia nasledovných podmienok: 

a) Rada prijala rozhodnutie, ktorým  sa deklaruje krízová situácia; 

b) existencia výnimočnej situácie, ktorá vyžaduje koordinovanú reakciu 

vnútroštátnych orgánov na nepriaznivý vývoj, ktorý môže vážne ohroziť: 

1. riadne fungovanie a integritu finančných trhov, alebo 

2. stabilitu celého finančného systému v Únii alebo jeho časti; 

c) právne predpisy uvedené v článku 1 ods. 2 nariadení o ESAs dávajú 

kompetenciu národným orgánom na riešenie takéhoto vývoja. 

 

Obsahom individuálneho rozhodnutia určeného národným orgánom dohľadu je 

požiadavka, aby v stanovenej lehote prijali potrebné opatrenia v súlade s právnymi 
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predpismi podľa čl. 1 ods. 2 nariadení o ESAs s cieľom zabezpečiť, aby tak finančné 

inštitúcie ako aj národné orgány dohľadu riešili vzniknutú situáciu. 

 

Prijatím individuálneho rozhodnutia určeného ESAs sa nesmie akýmkoľvek 

spôsobom zasahovať do fiškálnych zodpovedností členských štátov. V prípade, ak sa 

členský štát domnieva, že prijatím tohto rozhodnutia došlo k takémuto zásahu, môže 

uplatniť nápravný mechanizmus obsiahnutý v čl. 38 nariadení o ESAs. 

 

(ii) Individuálne rozhodnutia určené finančným inštitúciám 

 

Individuálne rozhodnutia ESAs adresované finančným inštitúciám môžu byť 

vydané za splnenia nasledovných podmienok: 

a) rozhodnutie Rady, ktorým sa deklaroval vznik krízovej situácie, nestratilo 

účinnosť; 

b) boli splnené podmienky na vydanie individuálneho rozhodnutia určeného 

národným orgánom dohľadu; 

c) národný orgán dohľadu nedodržal individuálne rozhodnutie ESAs, ktoré mu 

bolo určené; 

d) národný orgán dohľadu: 

1. neuplatňuje právne predpisy uvedené v čl. 1. ods. 2 nariadení o ESAs, 

2. uplatňuje  právne predpisy uvedené v čl. 1 ods. 2 nariadení o ESAs 

spôsobom, ktorý predstavuje ich  zjavné porušenie; 

e) povinnosť, ktorú chce ESAs rozhodnutím stanoviť finančným inštitúciám, je 

obsiahnutá v priamo uplatniteľnom akte, teda v nariadení, pričom tento právny 

akt musí spadať do vecnej kompetencie ESAs, tak ako je vymedzená v čl. 1 ods. 

2 nariadení o ESAs; 

f) stále existuje potreba naliehavej nápravy na obnovenie: 

1. riadneho fungovania a integrity finančných trhov, alebo 

2. stability celého finančného systému v únii alebo jeho časti. 
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Obsahom individuálneho rozhodnutia určeného finančným inštitúciám je 

požiadavka, aby prijali potrebné opatrenia na zabezpečenie dodržiavania ich povinností 

vyplývajúcich im z uvedených právnych predpisov. 

 

Tak v prípade individuálnych rozhodnutí určených národným orgánom dohľadu, 

ako aj v prípade individuálnych rozhodnutí určených finančným inštitúciám sú ESAs 

povinné tieto rozhodnutia v primeraných intervaloch preskúmavať. 

 

3.4.2.3 Riešenie cezhraničných sporov medzi národnými orgánmi dohľadu 
 

Popri právomoci ESAs uplatňovať postup ustanovený pre prípady údajného 

porušovania práva Európskej únie bola ESAs zverená aj právomoc riešiť spory medzi 

rôznymi orgánmi dohľadu. Uvedené konanie má tri fázy, v ktorých (i) je úlohou ESAs 

fungovať ako mediátor,  (ii) pokiaľ dosiahnutie zmieru nie je možné, postavenie ESAs 

sa mení z mediátora na arbitra (iii) a následne za splnenia určitých podmienok získavajú 

ESAs možnosť vydávať individuálne rozhodnutia určené finančným inštitúciám.  

 

Podmienky pre uplatňovanie právomocí v rámci jednotlivých fáz mechanizmu 

riešenia sporov medzi národnými orgánmi dohľadu sú nasledovné: 

 

(i) zmierovacia fáza 

 

Podmienkami pre zahájenie zmierovacieho konania medzi národnými orgánmi 

dohľadu za účasti ESAs ako mediátora sú nasledovné: 

a) nesúhlas národného orgánu dohľadu s postupom alebo obsahom akcie alebo 

nečinnosťou iného príslušného národného orgánu dohľadu iného členského štátu 

(cezhraničný rozmer sporu); 

b) spôsob konania príslušného orgánu dohľadu musí byť predmetom právnych 

aktov uvedených v čl. 1 ods. 2 nariadení o ESAs; 

c) objektívne kritéria umožňujú konštatovanie, že medzi príslušnými orgánmi 

rôznych členských štátov došlo k nezhode; 

d) podnet jedného alebo viacerých dotknutých príslušných národných orgánov 

dohľadu adresovaný ESAs, prípadne konanie ESAs z vlastného podnetu. 
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Za splnenia týchto podmienok môžu ESAs zohrávať úlohu mediátora, ktorý za 

účelom vyriešenia sporu stanoví orgánom, medzi ktorými prebieha spor, lehotu na 

dosiahnutie zmieru. Lehota musí byť v súlade: 

a) s lehotami stanovenými v právnych aktoch uvedených v čl. 1 ods. 2 nariadení 

o ESAs, 

b) so zložitosťou a naliehavosťou veci, ktorá tvorí predmet sporu. 

 

Dosiahnutím zmieru, ktorého formálna stránka nie je nariadeniami o ESAs 

upravená, sa konanie o urovnávaní sporov medzi príslušnými orgánmi v cezhraničných 

situáciách končí. 

 

(ii) arbitrážne rozhodnutie ESAs určené národným orgánom dohľadu 

 

Jedinou v nariadení ustanovenou podmienkou na to, aby konanie o urovnaní 

sporu medzi príslušnými orgánmi v cezhraničných situáciách prešlo do druhej fázy, je 

skutočnosť, že sporové strany v stanovenej lehote nedospeli k zmieru.  

 

V takejto situácii je príslušná ESA oprávnená prijať rozhodnutie, ktorým 

požaduje od sporových strán: 

a) prijať konkrétne opatrenia, alebo 

b) zdržať sa konkrétneho konania za účelom urovnania sporu a zabezpečenia 

súladu s právom EÚ. 

 

Arbitrážne rozhodnutie prijíma rada orgánov dohľadu príslušnej ESA a je 

záväzné pre príslušné orgány dohľadu. Návrh rozhodnutia pre radu pripravuje nezávislá 

porota, ktorú vymenúva rada orgánov dohľadu príslušnej ESA. Porota pozostáva z troch 

členov, predsedu a dvoch členov, ktorí nezastupujú orgány, ktoré sú sporovými 

stranami. Návrh poroty sa predkladá rade orgánov dohľadu na schválenie. Na modality 

schvaľovania návrhu poroty sa neaplikujú rovnaké princípy a postup, nakoľko 

výhodnejšie postavenie v spore má ten orgán dohľadu, ktorý je v pozícií 

konsolidujúceho orgánu dohľadu.  Týmto sa rozumie príslušný orgán zodpovedný za 

výkon dohľadu na konsolidovanom základe nad materskými úverovými inštitúciami           
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v EÚ a úverovými inštitúciami kontrolovanými materskými finančnými holdingovými 

spoločnosťami v EÚ alebo materskými zmiešanými finančnými holdingovými 

spoločnosťami v EÚ.158  

 

V prípade sporu ohľadne rozhodnutia prijatého konsolidujúcim orgánom 

dohľadu je návrh nezávislej poroty prijatý, ak ho schváli jednoduchá väčšina členov 

rady orgánov dohľadu, za podmienky, že rozhodnutie navrhnuté nezávislou porotou 

nezamietnu tí členovia rady orgánu dohľadu, ktorí tvoria blokujúcu menšinu v zmysle 

článku 16 ods. 4 ZoEÚ a článku 3 Protokolu (č. 36) o prechodných ustanoveniach 

pripojeného k ZoEÚ a ZoFEÚ. 

 

V prípade sporu medzi orgánmi dohľadu, z ktorých ani jeden nie je v pozícii 

konsolidujúceho orgánu dohľadu,  sa návrh nezávislej poroty prijíma jednoduchou 

väčšinou členov rady orgánov dohľadu, pričom každý disponuje jedným hlasom. 

 

Uvedená možnosť aplikácie blokujúcej menšiny na zabránenie prijatia 

rozhodnutia navrhnutého nezávislou porotou v prípade, ak je stranou sporu orgán 

konsolidovaného dohľadu, je v rozpore s princípmi nezávislosti a odbornosti, na ktorých 

majú byť ESAs vybudované a je prekvapujúce, že našiel legislatívnu oporu. Uvedený 

mechanizmus poukazuje na uplatnenie politického vplyvu zrejme niektorými členskými 

štátmi v procese rokovaní o znení nariadení v rámci prvého čítania na úrovni Rady, 

ktorých orgány majú prevažne postavenie orgánu konsolidovaného dohľadu, nakoľko 

takéto ustanovenie nebolo predmetom návrhu zo strany Komisie.159 

 

Uvedené ustanovenie umožňuje odlišný prístup pri sporoch ohľadne rovnakej 

skutkovej podstaty, pričom v prípade, ak jednou stranou sporu bude orgán 

konsolidovaného dohľadu, existuje možnosť zablokovania takéhoto rozhodnutia 

blokujúcou menšinou. Nariadenia o ESAs neobsahujú žiadne objektívne odôvodnenie 

takejto regulácie. Aplikáciou tohto ustanovenia by mohlo dôjsť k porušeniu všeobecnej 

zásady rovnosti zaobchádzania. Táto je stálou judikatúrou ESD označovaná ako 

                                                 
158 Pozri ustanovenie čl. 4 bod 48. IV. bankovej smernice (smernica 2006/48/ES). 
159 Pozri napr. znenie čl. 29 kompromisného znenia dosiahnutého na ECOFINe dňa 2. decembra 2009, 
publikované Radou EÚ dňa 3. decembra 2009, dokument 16748/1/09, str. 51. 
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všeobecná zásada práva Únie, a vyžaduje, aby sa v porovnateľných situáciách 

nepostupovalo rozdielne a v rozdielnych rovnako, ak takýto postup nie je objektívne 

odôvodnený.160  

 

Obdobne ako v prípade individuálneho rozhodnutia ESAs určeného národným 

orgánom dohľadu v krízovej situácii, nesmie ani arbitrážne rozhodnutie prijaté ESAs 

akýmkoľvek spôsobom zasahovať do fiškálnych zodpovedností členských štátov. 

V prípade, ak sa členský štát domnieva, že prijatím tohto rozhodnutia došlo k takémuto 

zásahu, môže uplatniť nápravný mechanizmus obsiahnutý v čl. 38 nariadení o ESAs. 

 

(iii) individuálne rozhodnutia určené finančným inštitúciám 

 

Tretiu  fázu procesu urovnávania sporov medzi príslušnými orgánmi 

v cezhraničných situáciách možno zahájiť, keď ani arbitrážne rozhodnutie neprinesie 

očakávaný efekt. 

 

V takejto situácii môžu ESAs za nižšie uvedených podmienok vydať 

individuálne rozhodnutie určené priamo finančným inštitúciám, ak: 

a) príslušný orgán nerešpektuje arbitrážne rozhodnutie prijaté príslušnou ESA, 

b) neaplikovaním arbitrážneho rozhodnutia ESAs sa nezabezpečuje, aby finančné 

inštitúcie spĺňali požiadavky, ktoré sa na ne priamo vzťahujú podľa právnych 

aktov uvedených v čl. 1 ods. 2 nariadení o ESAs, pričom odlišne od 

individuálnych rozhodnutí prijímaných v krízovej situácii alebo v konaní 

ohľadne porušenia práva EÚ sa nepožaduje, že musí ísť o priamo uplatniteľné 

akty EÚ, teda o nariadenia. 

 

Individuálnym rozhodnutím príslušná ESA požaduje od finančnej inštitúcie, aby  

prijala potrebné opatrenia na dodržiavanie jej povinností vyplývajúcich z práva EÚ, 

vrátane zastavenia akéhokoľvek konkretizovaného konania.  

                                                 
160 Pozri napr. Rozsudky z 13. decembra 1984, Sermide, 106/83, ECR. 4209, bod 28; z 5. októbra 1994, 
Crispoltoni a i., C-133/93, C-300/93 a C-362/93, ECR I-4863, body 50 a 51; z 11. júla 2006, Franz 
Egenberger, C-313/04, ECR I-6331, bod 33; z 16. decembra 2008, Arcelor Atlantique a Lorraine a i.,          
C-127/07, ECR I-9895, bod 23, ako aj z 12. mája 2011 Luxemburské veľkovojvodstvo proti Európskemu 
parlamentu a Rade, C-176/09, bod 31 a nasl. 
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3.4.2.4 Rozhodnutia ESAs voči individuálnym subjektom – niektoré spoločné 
ustanovenia 

 

Rozhodovania Rady orgánov dohľadu, ktorými sa prijímajú individuálne 

rozhodnutia určené finančným inštitúciám podľa čl. 17, 18 a 19 nariadení o ESAs161 sa 

prijímajú jednoduchou väčšinou ich členov, pričom každý člen má jeden hlas. 

Nariadenia o ESAs neupravujú otázku uznášaniaschopnosti rád orgánov dohľadu ESAs, 

pričom táto oblasť je predmetom úpravy rokovacích poriadkov jednotlivých ESAs.  

 

Individuálne rozhodnutie určené finančným inštitúciám podľa čl. 17, 18 a 19 

nariadení o ESAs má mať prednosť pred všetkými rozhodnutiami, ktoré v rovnakej veci 

prijali národné orgány dohľadu. Súčasne majú byť akékoľvek opatrenia prijímané 

národnými orgánmi dohľadu v súlade s individuálnym  rozhodnutím, pokiaľ súvisia so 

záležitosťami, ktoré sú jeho predmetom.  

 

Problematickosť uvedených ustanovení ohľadne záväznosti predmetných 

individuálnych rozhodnutí ESAs určených finančným inštitúciám a ich prednosti pred 

akýmikoľvek predchádzajúcimi rozhodnutiami prijatými príslušnými národnými 

orgánmi dohľadu  spočíva v možnom konflikte s niekoľkými právnymi princípmi 

spoločnými pre právne poriadky členských štátov EÚ. V prvom rade možno klásť 

otázky ohľadne konfliktu so zásadou právnej istoty finančných inštitúcií konajúcich 

v zmysle rozhodnutí ich národných orgánov dohľadu rozhodujúcich v súlade 

s harmonizovanými právnymi aktmi, nakoľko v zmysle ustálenej judikatúry ESD zásada 

právnej istoty má „zaručiť právnu úpravu, ktorá je zrozumiteľná a určitá, aby mohli 

osoby podliehajúce súdnej právomoci jednoznačne poznať svoje práva a povinnosti 

a podľa toho konať.“162 

 

                                                 
161 Individuálne rozhodnutia v rámci konaní (i) o preskúmaní údajného porušenia alebo neuplatňovania 
práva EÚ, (ii) v stave krízovej situácie a (iii) o riešení cezhraničných sporov medzi národnými orgánmi 
dohľadu. 
162 Pozri napr. rozsudky Súdneho dvora z 9. júla 1981, Gondrand Frères a Garancini, 169/80, Zb. 
str. 1931; z 13. februára 1996, van Es Douane Agenten, C-143/93, Zb. str. I-431, bod 27; C-108/01, 
Consorzi del Prosciutto di Parma a Salumificio S. Rita, ECR 2002, str. I-5121, bod 89 a zo 14. apríla 
2005, Belgicko/Komisia, C-110/03, Zb. str. I-2801. 
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Súčasne možno klásť otázky ohľadne uplatňovania zásady legitímnych 

očakávaní finančných inštitúcií, ak individuálne rozhodnutie ESAs má nahradiť 

rozhodnutia národných orgánov dohľadu bez toho, aby tieto boli formálne zrušené 

v rámci na to určeného konania z dôvodu ich nezákonnosti.  V zmysle konštantnej 

judikatúry ESD je „možnosť dovolávať sa ochrany legitímnej dôvery otvorená každému 

hospodárskemu subjektu, u ktorého vzbudil orgán Spoločenstva odôvodnené 

očakávania. Ak však mohol opatrný a rozvážny hospodársky subjekt predvídať prijatie 

opatrení Spoločenstva, ktorá sa týkajú jeho záujmov, nemôže sa po ich prijatí odvolávať 

na uvedenú zásadu.“163 

 

Na rozhodovacie procesy ESAs nielen pre prípady individuálnych rozhodnutí sa 

vzťahujú okrem osobitných ustanovení obsiahnutých v článkoch 17, 18 a 19 nariadení 

o ESAs aj ustanovenia obsiahnuté v čl. 39. Adresáti majú byť vopred informovaní o 

zámere prijatia špecifického rozhodnutia, pričom má byť stanovená primeraná lehota na 

vyjadrenie stanoviska k záležitosti. Lehota má zohľadňovať naliehavosť, zložitosť 

a prípadné následky plánovaného rozhodnutia. Rozhodnutia ESAs musia obsahovať 

dôvody, z ktorých ESAs vychádzali a poučenie o opravných prostriedkoch.  

 

ESAs sú povinné zverejniť informáciu ohľadne rozhodnutí prijatých podľa čl. 

17, 18 a 19, pričom táto má obsahovať: 

- subjekt, ktorému je rozhodnutie adresované (národný orgán dohľadu, finančná 

inštitúcia), 

- hlavný obsah rozhodnutia. 

 

ESAs môžu upustiť od zverejnenia rozhodnutia, pokiaľ by to bolo v rozpore 

s oprávnenými záujmami finančných inštitúcií na ochranu ich obchodného tajomstva, 

alebo by to mohlo vážne ohroziť správne fungovanie a integritu finančných trhov alebo 

stabilitu celého finančného systému Európskej únie alebo jeho časti. 

 

                                                 
163 Pozri napr. Rozsudky Súdneho dvora z 15. júla 2004, Di Lenardo a Dilexport, C-37/02 a C-38/02, Zb. 
str. I-6911, bod 70; z 11. marca 1987, Van den Bergh en Jurgens a Van Dijk Food Products/Komisia, 
265/85, Zb. str.  1155, bod 44, a z 15 apríla 1997, Irish farmers Association a i., C-22/94, Zb. str. I-1809,     
bod 25. 
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V prípade individuálnych rozhodnutí, najmä vo vzťahu ku konaniu o porušovaní 

práva Európskej únie je otázne, či toto konanie nezasahuje do kompetencie Súdneho 

dvora Európskej únie. 

 

Nariadenia o ESAs kreovali osobitný mechanizmus opravného prostriedku voči 

rozhodnutiam, ktoré ESAs prijmú. Osobitným odvolacím orgánom je odvolacia rada, 

ktorá je spoločným orgánom ESAs. 

 

3.4.3 Organizácia Európskych orgánov dohľadu 
 

Orgány ESAs pozostávajú z rady orgánov dohľadu, riadiacej rady, predsedu 

ESAs, výkonného riaditeľa ESAs a odvolacej rady. 

 

V oblasti normotvorby prijíma rada orgánov dohľadu návrhy regulačných 

technických predpisov, implementačných technických predpisov, právne nezáväzné 

usmernenia, stanoviská a odporúčania. Súčasne patrí medzi jej kompetencie aj 

vymenúvanie predsedu ESAs, vykonávanie disciplinárnych opatrení voči predsedovi 

ESAs, prijímanie ročného a viacročného pracovného programu, výročnej správy 

o činnosti ESA ako aj schvaľovanie rozpočtu ESAs.  

 

Rada orgánov dohľadu pozostáva z členov s hlasovacím právom a z členov bez 

hlasovacieho práva. Hlasujúcimi členmi sú najvyšší predstavitelia národných orgánov 

dohľadu členských štátov. Nehlasujúcimi členmi sú predseda, zástupca Komisie, 

zástupca ESRB, zástupcovia z ostatných dvoch ESAs. 

 

Modality hlasovania rady orgánov dohľadu závisia od predmetu, ktorého sa má 

hlasovanie týkať. V prípadoch hlasovania o: 

- návrhoch regulačných technických predpisov a vykonávacích technických 

predpisov; 

- rozhodovania o dočasnom zákaze alebo obmedzení určitej finančnej aktivity, 

ktoré ohrozujú riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu 

celého finančného systému podľa čl. 9 ods. 5 nariadení o ESAs; 

- rozpočte; 
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sa rozhodnutia prijímajú  na základe kvalifikovanej väčšiny, tak ako je 

ustanovená v čl. 16 ods. 4 ZoEÚ a v článku 3 Protokolu (č.36) o prechodných 

ustanoveniach pripojeného k ZoEÚ a ZoFEÚ. 

 

Osobitné modality hlasovania sú ustanovené v čl. 44 ods. 1 tretí pododsek 

nariadení o ESAs pre prípad prijatia arbitrážneho rozhodnutia ohľadne sporu medzi 

národnými orgánmi dohľadu v cezhraničnej situácii, kde sa aplikuje princíp 

jednoduchej väčšiny, pričom každý člen má jeden hlas. Prijatiu takéhoto rozhodnutia 

môže zabrániť blokujúca menšina, tak ako je definovaná v čl. 16 ods. 4 ZoEÚ 

a v článku 3 Protokolu (č.36) o prechodných ustanoveniach pripojeného k ZoEÚ 

a ZoFEÚ v prípadoch, ak jednou stranou sporu je orgán konsolidovaného dohľadu. 

 

V ostatných veciach sa rozhodnutie rady orgánov dohľadu prijíma jednoduchou 

väčšinou jej členov, pri zachovaní princípu rovnakej váhy hlasu každého člena. 

Nariadenie neupravuje otázku kvóra za účelom určenia uznášaniaschopnosti rady 

orgánov dohľadu, ale túto ponecháva na rokovacie poriadky, ktoré ESAs prijali. 

 

Európske orgány dohľadu zastupuje ich predseda, ktorý je vymenúvaný radou 

orgánov dohľadu na funkčné obdobie piatich rokov, ak voči jeho vymenovaniu po 

vypočutí nevznesie Európsky parlament námietku. Predseda môže vykonávať svoju 

funkciu najviac dve funkčné obdobia za sebou, pričom odvolateľný je len 

prostredníctvom Európskeho parlamentu na návrh rady orgánov dohľadu. Predseda 

zodpovedá za prípravu práce rady orgánov dohľadu, ktorej  predsedá ako jej nehlasujúci 

člen. 

 

Riadiaca rada sa skladá z predsedu rady orgánov dohľadu a ďalších jej šiestich 

hlasujúcich členov. Členov riadiacej rady volia hlasujúci členovia rady orgánov 

dohľadu. Zasadnutí riadiacej rady sa bez hlasovacieho práva zúčastňuje výkonný 

riaditeľ a zástupca Komisie. Odlišne od uvedeného, zástupca Komisie disponuje 

hlasovacím právom, ale len v prípade, ak má riadiaca rada hlasovať o rozpočtových 

záležitostiach príslušných ESAs. Riadiaca rada má zabezpečovať, aby ESA plnila 

úlohy, ktoré jej boli zverené a okrem iného je jej pôsobnosťou navrhovať na schválenie 
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návrhy ročných a viacročných programov. Súčasne riadiaca rada vykonáva rozpočtové 

právomoci predvídané nariadeniami o ESAs, vrátane predkladania stanovísk k účtovnej 

závierke ESAs. Významnou právomocou riadiacej rady je vymenúvanie a odvolávanie 

zástupcov príslušnej ESA v odvolacej rade. 

 

Riadenie ESAs je nariadeniami zverené výkonnému riaditeľovi, ktorého po 

potvrdení Európskym parlamentom vymenúva rada orgánov dohľadu na funkčné 

obdobie piatich rokov. V procese odvolávania výkonného riaditeľa nemá Európsky 

parlament aktívnu úlohu, nakoľko táto právomoc prislúcha rade orgánov dohľadu. 

Výkonný riaditeľ sa môže zúčastňovať rokovaní rady orgánov dohľadu bez možnosti 

uplatňovania hlasovacieho práva. Súčasne je výkonný riaditeľ poverený dohliadaním 

a plnením rozpočtu. 

 

Nariadenia o ESAs kreovali osobitný mechanizmus uplatnenia opravného 

prostriedku voči rozhodnutiam, ktoré ESAs prijmú, a to prostredníctvom odvolacej 

rady. Táto predstavuje spoločný orgán ESAs a skladá sa zo šiestich členov a šiestich 

náhradníkov. Každá z ESAs vymenúva po dvoch členoch a dvoch náhradníkoch 

odvolacej rady. Okruh osôb, z ktorých mohli ESAs rozhodovať o zástupcoch do 

odvolacej rady, zostavila Komisia po porade s radami orgánov dohľadu ESAs na 

základe verejnej výzvy.  Funkčné obdobie členov odvolacej rady je päť rokov, pričom 

predsedu odvolacej rady si určuje odvolacia rada.  

 

Voči rozhodnutiam prijatým ESAs možno podať odvolanie odvolacej rade 

prostredníctvom tej z ESAs, ktorá napadnuté rozhodnutie vydala. 

 

Odvolacia rada má o odvolaní rozhodnúť v lehote dvoch mesiacov po predložení 

odvolania príslušnou ESA. Podaním odvolania nenastáva ex lege suspenzívny účinok, 

pričom odvolacia rada môže odvolaniu odvolací účinok priznať, ak sa odvolacia rada 

domnieva, že si to okolnosti vyžadujú. 

 

Odvolacia rada je oprávnená napadnuté rozhodnutie ESA potvrdiť alebo ho ESA 

vrátiť na ďalšie konanie, v ktorom je ESA viazaná rozhodnutím odvolacej rady. ESA je 
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na základe názoru vyjadreného v rozhodnutí, ktorým je jej vec vrátená na ďalšie 

konanie, povinná prijať zmenené alebo doplnené rozhodnutie.  

 

Členovia odvolacej rady prijímajú svoje rozhodnutia väčšinou štyroch z jej 

šiestich členov. Súčasťou väčšiny musí byť aspoň jeden zástupca vymenovaný do 

odvolacej rady prostredníctvom tej ESAs, do ktorej kompetencie spadá problematika, 

ktorá je predmetom rozhodnutia. Tým sa má zabezpečiť, aby len zástupcovia napr. 

bankového a poistného sektora neprijali rozhodnutie o odvolaní týkajúce sa napr. oblasti 

regulácie finančných trhov. 

 

Cieľom osobitného odvolacieho mechanizmu voči rozhodnutiam ESAs má byť 

urýchlenie odvolacích konaní. Pri tomto riešení vyvstávajú otázky, či sa týmto konaním 

nezasahuje do kompetencie Súdneho dvora Európskej únie a jeho oprávnení konať 

podľa ustanovení čl. 258 až 260 ZoFEÚ v prípade porušení Zmlúv. Podľa Súdneho 

dvora Európskej únie  „práva a povinnosti členských štátov a posúdenie ich správania 

môže byť stanovené len rozsudkom Súdneho dvora“.164   

 

Korekčný mechanizmus voči rozhodnutiu odvolacej rady predstavuje možnosť 

podania žaloby na neplatnosť v zmysle čl. 263 ZoFEÚ a pre prípad, že odvolacia rada 

nekoná, je korekčným mechanizmom žaloba pre nečinnosť podľa článku 265 ZoFEÚ. 

 

Skutočnosť, že popri existujúcich konaniach pred Súdnym dvorom Európskej 

únie podľa ZoFEÚ bol konštituovaný nový odvolací mechanizmus, môže paradoxne 

spôsobiť predĺženie celého konania, pokiaľ sporová strana využije všetky prostriedky 

právnej obrany vrátane uplatnenia opravného prostriedku pred Súdnym dvorom 

Európskej únie. Uvedené by negovalo pôvodný cieľ, ktorým bolo prostredníctvom 

konštituovania odvolacieho mechanizmu pred odvolacou radou spružniť konania 

v oblasti dodržiavania povinností tak finančných inštitúcií ako aj národných orgánov 

dohľadu v oblastiach, ktoré boli zverené do pôsobnosti ESAs. 

 

 

                                                 
164 Vec C-393/98, Gomes Valente, [2001], ECR str. I-1327, bod 18.  
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3.4.4 Právomoci EBA v oblasti regulácie úverových inštitúcií 
 

Popri všeobecných úlohách, ktoré boli ESAs zverené nariadeniami, ktorými boli 

zriadené, je potrebné zamerať sa aj na niektoré špecifické právomoci Európskeho 

orgánu pre bankovníctvo (EBA), ktoré mu osobitne ukladá nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (ďalej aj „nariadenie o EBA“) v oblasti 

normotvornej činnosti vzťahujúcej sa na činnosť úverových inštitúcií. 

 

Ako vyplýva z nového rámca Európskeho systému finančného dohľadu, je EBA, 

tak ako ostatné ESAs, oprávnená na vypracúvanie návrhov regulačných technických 

predpisov, vykonávacích technických predpisov, a to v rozsahu splnomocnení 

obsiahnutých v legislatívnych aktoch, ako aj na vydávanie odporúčaní a usmernení.165 

 

Vecný rozsah právomocí je ustanovený priamo v čl. 1 ods. 2 nariadenia o EBA 

tak, že vymedzuje právne akty, ktoré EBA splnomocňujú na vykonávanie určitých 

činností a úloh. Ustanovenie nariadenia je formulované tak, že vecnú pôsobnosť EBA 

vymedzuje tromi spôsobmi: 

a) konkrétnym vymenovaním právnych aktov, v ktorých je potrebné hľadať úlohy 

zverené EBA vo vzťahu k úverovým inštitúciám a finančným inštitúciám, 

b) všeobecným vymedzením všetkých smerníc, nariadení a rozhodnutí 

vychádzajúcich z tých právnych aktov, ktoré sú konkrétne vymenované, 

c) všeobecným vymedzením všetkých ostatných právne záväzných aktov Únie, 

ktorými sa zverujú úlohy EBA. 

 

V prípade konkrétne vymenovaných právnych aktov nariadenie odkazuje na 

CRD smernice (IV. bankovú smernicu a smernicu o kapitálovej primeranosti 

investičných spoločností a úverových inštitúcií), smernicu o doplnkovom dohľade,166 

                                                 
165 Pozri čl. 8 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 1093/2010. Bližšie k technickým predpisom pozri 
podkapitolu 4.2 tejto dizertačnej práce.  
166 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade 
nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, 
ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS 
a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES. 



105 

nariadenie týkajúce sa informačných povinností pri platobných službách,167 smernicu o 

ochrane vkladov,168 smernicu ohľadne ochrany pred praním špinavých peňazí 

a financovaním terorizmu,169 smernicu o poskytovaní finančných služieb na diaľku,170 

smernicu o platobných službách171 a na smernicu o elektronických peniazoch.172 

 

Cieľom vymedzenia kompetencie EBA spôsobom, že EBA je oprávnená konať 

vždy, keď tak ustanoví právne záväzný akt Únie, čím je potrebné rozumieť smernice, 

nariadenia a rozhodnutia v zmysle článku 288 ZoFEÚ, je zamedziť nevyhnutnosť 

novelizovať nariadenie o EBA len z dôvodu, ak by mal byť vydaný nový právne 

záväzný akt Únie (bez ohľadu, či sa bude jednať o legislatívny alebo nelegislatívny akt), 

ktorý by ustanovil konkrétne právomoci EBA. 

 

Spoločne s nariadeniami, ktorými boli zriadené ESAs, bola prijatá aj tzv. 

„Omnibus I“  smernica,173 ktorou sa novelizovali niektoré smernice s cieľom umožniť 

EBA výkon právomocí odo dňa vstupu nariadení o ESAs do účinnosti, teda od                   

1. januára 2011. 

 

Splnomocnenia na navrhovanie znení technických predpisov vo forme nariadení 

(regulačných a vykonávacích technických predpisov) možno členiť na také, ktoré EBA 

ukladajú povinnosť v určenej lehote predložiť návrh technického predpisu Komisii, 

                                                 
167 Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 z 15. novembra 2006 o údajoch o 
príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov. 
168 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES z 30. mája 1994 o systémoch ochrany vkladov. 
169 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania 
finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. 
170 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES z 23. septembra 2002 o poskytovaní finančných 
služieb spotrebiteľom na diaľku a o zmene a doplnení smernice Rady 90/619/EHS a smerníc 97/7/ES 
a 98/27/ES. 
171 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na 
vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a 
ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES. 
172 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní 
činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a 
dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES. 
173 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 
2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 
2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu 
pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové 
poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy),       
Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010. 
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a také, ktoré ponechávajú na úvahu EBA, či je potrebné za účelom zabezpečenia 

jednotnej harmonizácie vypracovať návrh určitého technického predpisu. 

 

Voľba je ponechaná EBA napr. v prípade navrhnutia technických predpisov 

v oblasti harmonizácie: 

- niektorých informácií, ktoré majú byť poskytované príslušným orgánom 

dohľadu pri žiadosti o povolenie úverových inštitúcii, 

- zoznamu informácií ohľadne navrhovaného nadobúdateľa podielov v úverovej 

inštitúcií, ktorý by presiahol smernicou stanovené hranice podielov v úverovej 

inštitúcií, 

- opatrení, mechanizmov a postupov týkajúcich sa oblasti riadenia úverovej 

inštitúcie (definovanie línií zodpovednosti, postupy na identifikovanie, riedenie, 

monitorovanie a vykazovanie rizík, mechanizmy vnútornej kontroly, politiky 

odmeňovania), 

- všeobecných a operatívnych podmienok fungovania kolégií orgánov dohľadu, 

- uplatňovania procesu spoločného rozhodovania so zreteľom na žiadosti 

o udelenie povolení na:  

• výpočet hodnoty rizikovo vážených expozícií pre kreditné riziko  použitím 

prístupu interných ratingov, 

• výpočet minimálnych požiadaviek na vlastné zdroje na operačné riziko 

postupom pokročilého prístupu merania založeného na vlastných 

systémoch merania operačného rizika, 

• výpočet minimálnych požiadaviek na vlastné zdroje na kreditné riziko 

predovšetkým v prípadoch derivátových obchodov metódou interných 

modelov, 

- uplatňovania procesu spoločného rozhodovania orgánov dohľadu vo vzťahu k: 

• postupom a stratégiám úverových inštitúcií týkajúcich sa ich hodnotiaceho 

procesu vo vzťahu k tvorbe interného kapitálu, 

• preskúmavaniu opatrení, stratégií, postupov a mechanizmov úverových 

inštitúcií ohľadne správneho riadenia a krytia rizík, 

• ukladaniu opatrení na držanie vlastných zdrojov nad úroveň minimálnych 

požiadaviek na vlastné zdroje. 
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EBA má naopak povinnosť navrhnúť technické predpisy za účelom 

zabezpečenia jednotnej harmonizácie napr. v oblasti: 

- informácií a formulárov, ktoré sa majú používať v rámci notifikačného procesu 

medzi príslušnými národnými orgánmi dohľadu pri realizácií slobody usadiť sa 

formou zriaďovania pobočky v inom členskom štáte, ako aj v prípade slobody 

poskytovania služieb bez zriadenia pobočky v lehote do 1.1.2014, 

- informácií a formulárov, ktoré majú národné orgány dohľadov medzi sebou 

zdieľať ohľadom úverových inštitúcií, ktoré uskutočňujú podnikateľskú činnosť 

v inom členskom štáte prostredníctvom zriadenej pobočky v lehote do 1.1.2014, 

- formátov, periodicity a termínov podávania správ týkajúcich sa minimálnych 

požiadaviek na vlastné zdroje, veľkej majetkovej angažovanosti do 31.12.2012, 

- identifikácie, merania, riadenia a monitorovania obchodných pozícií za účelom 

správneho riadenia požiadaviek na likviditu v lehote do 1.1.2014, 

- politík odmeňovania vo vzťahu určenia kritérií pri stanovovaní primeraného 

pomeru medzi pevnou a variabilnou zložkou odmeňovania a spresnenie tried 

nástrojov, ktoré spĺňajú podmienky na to, aby mohli byť použité ako nepeňažná 

forma odmeny v zmysle CRD III smernice v lehote do 1.1.2014, 

- stanovenia kritérií ohľadne kvantitatívnych, kvalitatívnych faktorov 

a referenčných sadzieb, ktoré majú spĺňať ratingové faktory, aby mohli byť 

príslušnými orgánmi dohľadu uznané na účely využívania ich ratingov pri 

kalkulovaní požiadaviek na vlastné zdroje v lehote do 1.1.2014. 

Predmetný výpočet predstavuje len malý zlomok počtu technických noriem, 

ktoré majú byť vydané v podobe nariadení, ktorých návrhy EBA bude musieť 

vypracovať v zmysle ustanovení návrhov smernice CRD IV a nariadenia CRR. Tieto 

legislatívne akty sú v súčasnosti predmetom rokovaní na Rade a v Európskom 

parlamente, pričom Komisia plánovala, aby boli prijaté v druhej polovici roka 2012 

a vstúpili do účinnosti od 1. januára 2013. Z dôvodu, že ani začiatkom mája 2012 

nebolo ukončené prvé čítanie uvedených aktov, je nepravdepodobné, najmä v prípade 

CRD IV smernice, aby mohli členské štáty zabezpečiť jej riadnu transpozíciu do 

národných právnych poriadkov tak, aby aj regulované subjekty získali dostatok času na 

adaptáciu novým právnym povinnostiam. 
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Podľa počtov splnomocňovacích ustanovení obsiahnutých v návrhu smernice 

CRD IV a nariadenia CRR možno do budúcnosti očakávať neúmerné zaťaženie EBA. 

Podľa pracovného programu EBA na rok 2012174 bude musieť v súvislosti so smernicou 

CRD IV a nariadením CRR pripraviť návrhy viac ako 100 technických noriem (76 

regulačných a 32 vykonávacích technických predpisov).  Popri týchto úlohách bude 

musieť EBA prijať aj 20 usmernení, pripraviť 9 správ, uskutočniť 17 konzultácií 

a realizovať 29 notifikácií. 

 

Z dôvodu relatívne krátkych lehôt na plnenie úloh predvídaných v regulačnej 

oblasti v návrhoch smernice CRD IV a nariadenia CRR, začala EBA pripravovať 

návrhy technických predpisov už pred ich samotným prijatím,  a to len na samotnej báze 

existujúcich ale doposiaľ neschválených aktov.  Uvedené možno demonštrovať aj na už  

dňa  4. apríla 2012 zahájenej konzultácií k prvej časti návrhov regulačných technických 

štandardov, ktoré sa týkajú problematiky vlastných zdrojov úverových inštitúcií.175   

 

Uvedené predstavuje neštandardný postup, nakoľko mandát na plnenie funkcie 

v oblasti predkladania návrhov právne záväzných vykonávacích noriem nie je odvodený 

od existujúcej „základnej“ normy, teda od platného legislatívneho aktu, ale len od jeho 

návrhu. EBA na túto skutočnosť v spomenutom konzultačnom materiáli poukazuje 

a upozorňuje, že materiál môže podliehať zmenám v závislosti od platného znenia 

smernice CRD IV a nariadenia CRR.  

 

Konanie EBA je z praktickej stránky pochopiteľné, nakoľko ak bude smernica 

CRD IV a nariadenie CRR prijaté v zmysle návrhov Komisie, by sa EBA dostala do 

situácie, kedy by z objektívnych príčin nebola v stave riadne plniť jej zverené úlohy, 

z dôvodu nedostatku času. Súčasne ale možno z pohľadu neexistencie platného mandátu 

pre uskutočňovanie takejto činnosti klásť otázky vo vzťahu k legálnosti postupu EBA 

v predmetnom prípade.   

 

                                                 
174 EBA Wokr programme 2012, EBA BS 2011 137 Final, 15. december 2011, bod 2.1. 
175 EBA Consultation Paper on Draft Regulatory Technical Standards on Own Funds – Part one 
(EBA/CP/2012/02),  4. apríl 2012, Londýn. 
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V dôsledku vyššie uvádzaných počtov technických predpisov, na ktorých prijatí 

má EBA podľa návrhov smernice CRD IV a nariadenia CRR participovať formou 

predkladania znenia ich návrhov Komisii, možno očakávať pokračovanie súčasného 

modelu predkladania návrhov týchto predpisov prostredníctvom EBA, a to minimálne 

do času prijatia smernice CRD IV a nariadenia CRR.  

 

Zníženie tlaku na rozsah úloh EBA by bolo možné dosiahnuť len zmenou lehôt 

na predkladanie takýchto návrhov, s čím ale pravdepodobne nemožno počítať, ak Rada 

EÚ zložená zo zástupcov členských štátov a ani Európsky parlament neuznali za 

vhodné nesúhlasiť s termínom implementácie znenia CRD III smernice, tak ako bolo 

navrhnuté Komisiou, ktorá ukladala členským štátom implementovať do národných 

právnych predpisov problematiku odmeňovania v úverových inštitúciách a investičných 

spoločnostiach v lehote 15 kalendárnych dní.176   

Popri úlohách, ktoré EBA vyplývajú zo v súčasnosti platnej IV. bankovej 

smernice, ako aj z navrhovanej smernice CRD IV a nariadenia CRR, ktoré majú IV. 

bankovú smernicu nahradiť, je potrebné upriamiť pozornosť aj na existujúce iniciatívy a 

návrhy právnych aktov, ktoré sú v súčasnosti predmetom riadneho legislatívneho 

konania.  

Ide predovšetkým o nasledovné iniciatívy Komisie: 

- návrh smernice o systémoch ochrany vkladov,177 

- očakávaný návrh právneho aktu týkajúceho sa nového rámca krízového 

manažmentu úverových inštitúcií,178 

- Zelená kniha o tieňovom bankovníctve, 179 

- návrhy právnych aktov v oblasti štatutárneho auditu.180 

                                                 
176 Pozri bližšie podkapitolu 4.4.1 tejto dizertačnej práce. 
177 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o systémoch ochrany vkladov (prepracované znenie), 
Brusel, 12.7.2010, KOM (2010) 368 v konečnom znení. 
178 Pozri oznámenia Komisie: Communication on a new EU framework for crisis management in the 
financial sector, Brusel, 20.10.2010, KOM (2010) 579 konečné znenie. 
179 Zelená kniha  - Tieňové bankovníctvo (Text s významom pre EHP), Brusel, 19.3. 2012, KOM (2012) 
102 konečné znenie. 
180 Návrh Komisie - Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných požiadavkách týkajúcich sa 
štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu, Brusel, 30.11.2011, KOM (2011) 779 v konečnom 
znení. 
Návrh Komisie - Smernica Európskeho parlamentu a Rady ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/43/ES 
o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, Brusel, 
30.11.2011, KOM (2011) 778 v konečnom znení. 
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Všetky tieto iniciatívy vo väčšej či menšej miere rozširujú kompetenčný rámec 

EBA, v rámci ktorého má povinnosť sama, prípadne na základe s ostatnými subjektmi, 

ktoré tvoria rámec ESFS, pripravovať alebo spolupracovať na príprave záväzných 

technických predpisov.  

 

3.4.5 Kolégiá orgánov dohľadu – cezhraničná spolupráca národných 
orgánov dohľadu 

 

Už samotná existencia spoločného trhu zriadeného ZoEHS nastolila v oblasti 

regulácie činnosti úverových inštitúcií nutnosť spolupráce príslušných národných 

orgánov dohľadu.  

Predmetná situácia si vyžiadala už v roku 1972 kreovanie neformálneho fóra 

zloženého zo zástupcov orgánov dohľadu členských štátov nad úverovými inštitúciami 

pod názvom Groupe de Contact a slúžila na výmenu informácií ohľadne konkrétnych 

úverových inštitúcií.  Postavenie tohto zoskupenia nebolo formalizované 

prostredníctvom právnych aktov Spoločenstva, pričom tak I., II. a aj III. banková 

smernica vo svojich úvodných ustanoveniach menuje toto zoskupenie ako ideálne 

miesto na výmenu informácií najmä vo vzťahu k pobočkám zriadeným v inom 

členskom štáte, ako aj na výmenu informácií týkajúcich sa problémových úverových 

inštitúcií.181 Činnosť výboru bola po zriadení CEBS, právnom predchodcovi EBA, 

inkorporovaná do CEBS a sekretariát, ktorý bol Groupe de Contact poskytovaný 

orgánom dohľadu Veľkej Británie FSA, bol taktiež prenesený na pôdu CEBS.182 

 

Povinnosť spolupráce, ktorá sa ukazuje ako nevyhnutná najmä v prípade 

využívania slobody usadiť sa, našla svoju legislatívnu podobu už v I. bankovej 

smernici,183 ktorá v čl. 7 vyžadovala od príslušných orgánov dohľadu úzku spoluprácu 

v prípadoch uskutočňovania podnikateľskej činnosti prostredníctvom pobočiek 

zriadených v inom členskom štáte. Uvedená spolupráca sa týkala najmä výmeny 

informácií ohľadne manažmentu a vlastníckej štruktúry úverovej inštitúcie, ktorá 

                                                 
181 Pozri úvodné ustanovenia smernice 1977/780/EHS, úvodné ustanovenia smernice 89/646/EHS a 
úvodné ustanovenia č. 23 a 66 smernice 2000/12/ES. 
182 Committee of European Banking Supervisors (CEBS) – Establishment of the Committee and furture 
challenges, Report to the EMAC by Mr José María Roldán, CEBS Chair, 26 April 2004. 
183 Pozri napr. ustanovenia čl. 7 a 8 I. bankovej smernice – smernica 77/780/EHS. 
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zriaďovala pobočky v iných členských štátoch ako aj informácií, ktoré mohli uľahčiť 

vykonávanie dohľadu nad pobočkami v oblasti platobnej schopnosti a likvidity 

a ustanoviť osobitné ukazovatele v tejto oblasti. Obdobne aj pre proces odobratia 

povolenia na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti pobočke, mal príslušný orgán 

dohľadu v štáte zriadenej pobočky konzultovať takéto opatrenie s príslušným orgánom 

dohľadu, na ktorého území bolo sídlo úverovej inštitúcie, ktorá pobočku zriadila. Určitá 

forma spolupráce, aspoň formou notifikácií sa mala uplatňovať aj v prípadoch, ak 

úverovej inštitúcii, ktorá bola zriaďovateľom zahraničných pobočiek, bolo odobraté jej 

príslušným orgánom povolenie na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti ako úverová 

inštitúcia. 

Zriadením vnútorného trhu sa rozsah využívania slobody usadiť sa zvyšoval, čo 

si obdobne vyžadovalo reflektovanie aj v II. bankovej smernici, ktorá zadefinovala 

pojmy hostiteľský členský štát a domovský členský štát.  

Prijatím IV. bankovej smernice (2006/48/ES) sa podrobnosti rozsahu spolupráce 

medzi orgánmi dohľadu cezhranične pôsobiacich úverových inštitúcií bližšie 

konkretizovali, a to najmä vo vzťahu k právomociam orgánu, ktorý uskutočňuje dohľad 

na konsolidovanom základe.  

Otázka dohľadu na konsolidovanom základe bola po prvýkrát predmetom 

regulácie smernice 83/350/EHS, ktorá bola nahradená smernicou 92/30/EHS. V rámci 

kodifikácie úpravy činnosti úverových inštitúcií boli otázky ohľadne výkonu dohľadu 

na konsolidovanom základe relatívne bez väčších zásahov prevzaté do III. bankovej 

smernice (2000/12/ES).  

Obdobne ako v II. a následne v III. bankovej smernici, upravujú aj ustanovenia 

IV. bankovej smernice pravidlá, na základe ktorých sa identifikuje príslušný orgán, 

ktorý je zodpovedný za výkon dohľadu na konsolidovanom základe. Zjednodušene 

možno konštatovať, že dohľad na konsolidovanom základe sa uskutočňuje nad 

bankovými skupinami, a to aj takými, ktorých materské spoločnosti nie sú úverovými 

inštitúciami.  

 

Pre určenie príslušného orgánu, ktorý má uskutočňovať dohľad na 

konsolidovanom základe, je potrebné identifikovať postavenie úverovej inštitúcie 
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v reťazci majetkovej štruktúry, do ktorej spadá. Pritom sa najmä posudzuje, aká 

spoločnosť je materskou spoločnosťou úverovej inštitúcie, ktorou môže byť napr.:  

- materská úverová inštitúcia v členskom štáte, 

- materská úverová inštitúcia v EÚ, 

- materská finančná holdingová spoločnosť v členskom štáte, 

- materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v členskom štáte, 

- materská finančná holdingová spoločnosť v EÚ, 

- materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v EÚ.184 

 

Inými kritériami na identifikovanie orgánu, ktorý má byť príslušný na výkon 

dohľadu na konsolidovanom základe, sú napr.: 

- sídlo materskej spoločnosti úverovej inštitúcie, 

- bilančná suma úverovej inštitúcie. 

 

V konkrétnych prípadoch sa v zmysle čl. 126 ods. 3 IV. bankovej smernice 

môžu príslušné orgány dohodnúť na upustení od kritérií stanovených v smernici, ak by 

ich uplatňovanie nebolo primerané vo vzťahu k rozsahu činnosti úverových inštitúcií 

v členských štátoch. Súčasne ale musí dohoda obsahovať poverenie orgánu, ktorý bude 

vykonávať dohľad na konsolidovanom základe. Každá takáto dohoda sa oznamuje 

prostredníctvom príslušných orgánov tak Komisii ako aj EBA. 

 

3.4.5.1 Spoločné rozhodnutia kolégií orgánov dohľadu 
 

Nevyhnutnosť spolupráce príslušných orgánov dohľadu  sa odzrkadlila aj 

v ustanoveniach IV. bankovej smernice. Za splnenia smernicou definovaných 

požiadaviek príslušné orgány mali podľa IV. bankovej smernice povinnosť spoločne 

pracovať, viesť konzultácie a rozhodnúť o udelení rôznych povolení. Uvedenými 

ustanoveniami sa de facto kreovali tzv. kolégiá orgánov dohľadu. 

 

                                                 
184 Pojmy „materská úverová inštitúcia v členskom štáte“; „materská úverová inštitúcia v EÚ“; „materská 
finančná holdingová spoločnosť v členskom štáte“; „materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť 
v členskom štáte“; „materská finančná holdingová spoločnosť v EÚ“; „materská zmiešaná finančná 
holdingová spoločnosť v EÚ“; sú zadefinované v čl. 4 smernice 2006/48/ES. 
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Smernicou 2009/111/ES (tzv. CRD II smernica), ktorou bola novelizovaná              

IV. banková smernica, boli prijaté niektoré protikrízové opatrenia. Jedným z týchto 

opatrení bolo aj formalizovanie spolupráce orgánov dohľadu tým, že sa ustanovila 

povinnosť orgánu, ktorý zodpovedá za výkon dohľadu na konsolidovanom základe, aby 

zriadil kolégiá orgánov dohľadu.  

 

Základnými úlohami kolégií orgánov dohľadu sú najmä zabezpečenie výmeny 

informácií, uzavieranie dohôd o zverení úloh a delegovaní povinností, určenie 

programov previerok vykonávaných orgánmi dohľadu, ktoré sa opierajú o hodnotenie 

rizika skupiny, zvýšenie efektívnosti dohľadu, dôsledné uplatňovanie požiadaviek na 

obozretné podnikanie vo všetkých subjektoch bankovej skupiny. 

 

Cieľom činností kolégií je dosiahnutie zjednodušenia procesov plnenia úloh, pri 

ktorých je potrebné prijať spoločné rozhodnutia, ktoré boli zadefinované v IV. bankovej 

smernici tak pred ako aj po jej novele prostredníctvom smernice CRD II. 

 

Spoločné rozhodnutia sa týkajú posudzovania žiadostí ohľadne možnosti 

používania: 

- modelu prístupu interných ratingov (IRB prístup) na výpočet hodnoty rizikovo 

vážených expozícií pre kreditné riziko za účelom stanovenia minimálnych 

požiadaviek vlastných zdrojov (čl. 84 ods. 1 smernice), 

- modelu vlastných odhadov LGD185 a konverzných faktorov186 vo vzťahu 

k určitým smernicou špecifikovaným pohľadávkam pri využívaní prístupu 

interných ratingov (čl. 87 ods. 9 smernice), 

- modelu postupu pokročilého prístupu na výpočet minimálnych požiadaviek na 

vlastné zdroje na operačné riziko založeného na vlastných systémoch merania 

operačného rizika (čl. 105 smernice), 

- metódy interných modelov na výpočet minimálnych požiadaviek na vlastné 

zdroje na kreditné riziko predovšetkým v prípadoch derivátových obchodov. 

                                                 
185 Loss given default (LGD) – strata v prípade zlyhania je smernicou definovaná ako pomer straty 
z pohľadávky z dôvodu zlyhania zmluvnej strany k nespatenej čiastke v momente zlyhania. 
186 Konverzný faktor je smernickou definovaný ako pomer aktuálne nečerpanej výšky prísľubu, ktorý 
bude čerpaný a nesplatený v momente zlyhania, k aktuálne nečerpanej výške prísľubu, pričom rozsah 
príslľubu sa určí prostredníctvom odporúčaného limitu, pokiaľ nie je neodporúčaný limit vyšší. 
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O  žiadostiach týkajúcich sa uplatňovania vymenovaných modelov by malo byť 

prijaté spoločné rozhodnutie v lehote šiestich mesiacov, pričom ak sa nedospeje ku 

konsenzu, rozhodnutie prijme orgán zodpovedný za výkon dohľadu na konsolidovanom 

základe. 

 

Ustanoveniami tzv. Ombnibus I. smernice (2010/78/EÚ) bola doplnená 

možnosť, aby sa pred uplynutím uvedenej šesťmesačnej lehoty ktorýkoľvek člen 

kolégia obrátil na EBA, aby tento orgán prijal rozhodnutie, ktorým požiada dotknuté 

príslušné orgány, aby prijali konkrétne opatrenia. V takom prípade je orgán zodpovedný 

za výkon dohľadu na konsolidovanom základe povinný odložiť svoje rozhodnutie až do 

rozhodnutia EBA. Následne je povinný prijať rozhodnutie v súlade s rozhodnutím EBA. 

V zmysle ustanovení čl. 44 ods. 1 tretí pododsek nariadenia o EBA sa rozhodnutia rady 

orgánov EBA vo vzťahu k rozhodnutiam prijímaných orgánom konsolidovaného 

dohľadu prijímajú jednoduchou väčšinou, pokiaľ ich nezamietnu členovia rady orgánu 

dohľadu, ktorí tvoria blokujúcu menšinu v zmysle článku 16 ods. 4 ZoEÚ a článku 3 

Protokolu (č. 36) o prechodných ustanoveniach pripojeného k ZoEÚ a ZoFEÚ.187 

  

Ako nové úlohy bola kolégiám orgánov dohľadu prostredníctvom CRD II 

smernice zverená aj právomoc spoločne: 

- posudzovať vlastný systém úverovej inštitúcie, ktorým táto hodnotí primeranosť 

svojho interného kapitálu (Internal Capital Adequacy Assessment Process - 

ICAAP) podľa čl. 123, 

- viesť proces preskúmania a hodnotenia (Supervisory Review and Evaluation 

Process – SREP) podľa čl. 124 – uvedeným procesom orgán dohľadu skúma 

opatrenia, stratégie, postupy  a mechanizmy uplatňované úverovými inštitúciami 

a jej vlastné zdroje s cieľom vyhodnotiť, či tieto zabezpečujú správne riadenie 

a krytie rizík úverovej inštitúcie, 

- prijímania opatrení, ktoré je potrebné realizovať v prípadoch, ak úverová 

inštitúcia nespĺňa minimálne požiadavky na vlastné zdroje podľa čl. 136 

smernice. 

                                                 
187 Bližšie pozri podkapitolu 3.4.2.3 tejto dizeračnej práce. 
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Plnením týchto nových úloh sa malo umožniť stanovenie: 

- primeranosti konsolidovanej úrovne vlastných zdrojov držaných skupinou so 

zreteľom na jej finančnú situáciu a ziskový profil (na základe postupu podľa čl. 

123 a 124 smernice), 

- požadovanej úrovne vlastných zdrojov voči každému subjektu v bankovej 

skupine a na konsolidovanom základe, aby sa mohli prijať opatrenia vo vzťahu k 

dodatočným požiadavkám na vlastné zdroje (čl. 136 ods. 2 smernice).  

 
Orgán konsolidovaného dohľadu má predložiť návrh správy, ktorý tvorí základ 

možného spoločného rozhodnutia, ktoré sa má prijať v lehote štyroch mesiacov od 

predloženia uvedenej správy. 

 

Ak sa spoločné rozhodnutie neprijme v stanovenej lehote, orgán 

konsolidovaného dohľadu prijme samostatné rozhodnutie na konsolidovanom základe 

a ostatné príslušné orgány dohľadu prijmú rozhodnutia na individuálnom alebo 

subkonsolidovanom základe vo vzťahu k dcérskym spoločnostiam, ktoré dohliadajú.  

 

Obdobne ako v prípade konaní o spoločných rozhodovaniach o modeloch, môže 

sa pred uplynutím štvormesačnej lehoty ktorýkoľvek člen kolégia obrátiť na EBA, aby 

tento orgán prijal rozhodnutie v spornej veci. V takom prípade je orgán zodpovedný za 

výkon dohľadu na konsolidovanom základe povinný odložiť svoje rozhodnutie až do 

rozhodnutia EBA. Následne je povinný prijať rozhodnutie v súlade s rozhodnutím EBA.  

 

Predmetné rozhodnutie orgánu konsolidovaného dohľadu v prípade absencie 

spoločného rozhodnutia nie je záväzné pre úverové inštitúcie, ktoré sú dohliadané 

ostatnými orgánmi dohľadu na individuálnom alebo subkonsolidovanom základe.  

Tieto orgány prijmú vlastné rozhodnutia vo vzťahu k nimi dohliadaným 

subjektom (dcérske spoločnosti konsolidovaného celku), pričom pri prijímaní svojho 

rozhodnutia majú zvážiť pripomienky orgánu konsolidovaného dohľadu. Aj v prípade 

prijímania týchto rozhodnutí možno uplatniť právomoc obrátiť sa na EBA, ktorá môže 

zaviazať príslušný orgán vo vzťahu k prijímanému rozhodnutiu. 
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3.4.5.2 Charakteristika kolégia 
 

Napriek skutočnosti, že IV. banková smernica v znení CRD II smernice a  

spomínanej tzv. Omnibus I. smernice určuje orgánu konsolidovaného dohľadu  

povinnosť zriaďovať kolégium orgánov dohľadu za účelom plnenia úloh upravených 

v smernici, platné znenie IV. bankovej smernice nedefinuje samotný pojem „kolégium 

orgánov dohľadu“ ako taký.  Ustanovenia smernice upravujú, kto má byť členom 

kolégia, jeho úlohy, postavenie a právomoci orgánu konsolidovaného dohľadu 

a ostatných členov v rámci kolégia, systém riešenia sporov a postup prijímania 

spoločných rozhodnutí v smernici vymedzených oblastiach.  

 

Podľa ustanovenia čl. 131a ods. 2 a v súlade s čl. 130 IV. bankovej smernice sa 

zriadenie a fungovanie kolégií zakladá na písomných dohodách o koordinácii a 

spolupráci určených orgánom konsolidovaného dohľadu po porade s dotknutými 

príslušnými orgánmi. Uvedené ustanovenia však bližšie nedefinujú, či má ísť o právne 

záväznú či právne nezáväznú dohodu, ktorá má len bližšie spresniť náležitosti 

spolupráce v rámci kolégia.  

 

Pre uvedené závisí od právomocí národných orgánov dohľadu a ich postavenia 

v rámci štruktúry orgánov verejnej moci v členských štátoch, akým spôsobom je 

upravená ich kompetencia uzavierať vyššie uvádzané dohody o koordinácii a spolupráci 

v rámci kolégií. Obsah týchto dohôd má v zmysle smernice určovať orgán 

konsolidovaného dohľadu po konzultáciách s ostatnými členmi kolégia. Princípu 

zmluvnej voľnosti odporuje skutočnosť, aby jedna zo zmluvných strán bola právne 

záväzným aktom zvýhodňovaná spôsobom, že má určovať obsah písomných dojednaní, 

ktoré majú upravovať koordináciu a spoluprácu členov kolégia.  

 

Za účelom zjednodušenia prípravy predmetných dohôd publikoval CEBS vzor 

dohody, ktorá má upravovať koordináciu a spoluprácu členov kolégia.188 Predmetná 

vzorová dohoda nešpecifikuje napríklad, či má ísť o dohodu súkromného práva 

                                                 
188 Template for a Multilateral Cooperation and Coordination Agreement on the Supervision of XY 
Group, 27 January 2009, dostupné na webovej stránke EBA. 
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uzatvorenú medzi príslušnými orgánmi členských štátov, otázku rozhodného práva pre 

uplatňovanie dohody, ako ani žiaden systém sankcií v prípade porušenia dohody 

zmluvnými stranami. Mechanizmus urovnávania nezhôd pri prijímaní spoločných 

rozhodnutí má zabezpečiť EBA, a to v zmysle IV. bankovej smernice ako aj v zmysle 

nariadenia o EBA, a to na návrh ktoréhokoľvek člena kolégia.  

 

Z ustanovenia čl. 131a IV. bankovej smernice vyplýva, že kolégiá majú zväčša 

permanentný charakter, nakoľko majú slúžiť na koordináciu a spoluprácu pri výkone 

dohľadu nad bankovými skupinami, ako aj za účelom zjednodušenia výkonu úloh, ktoré 

si vyžadujú prijímanie spoločných rozhodnutí. 

 

Podľa bodu 62 čl. 8 záverečných ustanovení vzorovej dohody, ktorú zverejnil 

CEBS, sa zmluvné strany zaväzujú uplatňovať ustanovenia dohody, pokiaľ ktorákoľvek 

strana  v stanovenej lehote dopredu písomne neoznámi, že si želá prerušiť/ukončiť jej 

uplatňovanie. Z uvedeného nie je zrejmé, či sa tým ukončí uplatňovanie dohody ako 

takej, alebo len uplatňovanie dohody voči strane, ktorá oznámila predpísanou formou, 

že si želá prerušiť/ukončiť jej uplatňovanie. Aj predmetné ustanovenie implikuje, že 

predmetné dohody, pokiaľ budú uzavierané v zmysle publikovaného vzoru, 

nepredstavujú také záväzky pre národné orgány dohľadu, ktorých plnenie nemožno 

ukončiť jednostranným vyhlásením niektorého člena kolégia. 

 

Z uvedeného vyplýva, že kolégium orgánov dohľadu predstavuje formalizované 

zoskupenie zástupcov orgánov dohľadu pre účely uskutočňovania úloh zverených 

právne záväznými aktmi Únie. Jeho existencia je závislá od konkrétnej bankovej 

skupiny, ktorá môže podliehať zmenám v dôsledku modifikácií štruktúry bankovej 

skupiny, a to najmä s ohľadom na zmeny týkajúce sa materskej spoločnosti bankovej 

skupiny. 

 

3.4.5.3 Zloženie kolégií orgánov dohľadu 
  

Členmi kolégia orgánov dohľadu konkrétnej bankovej skupiny sú orgán 

konsolidovaného dohľadu, príslušné orgány zodpovedné za dohľad nad dcérskymi 

spoločnosťami, príslušné orgány hostiteľskej krajiny, v ktorej sú zriadené dôležité 
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pobočky. Členmi kolégia orgánov dohľadu sa môžu stať aj centrálne banky štátov, 

ktorých orgány sú členmi kolégia, ako aj príslušné orgány  tretích krajín. 

 

Orgánu konsolidovaného dohľadu boli CRD II smernicou zverené najmä 

nasledovné úlohy v rámci kolégia: 

- viesť zasadnutia kolégia, 

- rozhodovať,  ktoré príslušné orgány sa zúčastňujú na zasadnutí alebo na činnosti 

kolégia,  

- podávať členom kolégia úplné informácie o organizácii jeho zasadnutí, bodoch 

programu rokovaní a činnostiach, ktoré sa majú posudzovať, 

- podávať členom kolégia úplné informácie o rozhodnutiach prijatých na 

zasadnutiach a o vykonaných opatreniach. 

- informovať CEBS (teraz EBA) o činnostiach kolégia v krízových situáciách,  

- oznamovať CEBS (teraz EBA) také informácie, ktoré majú osobitnú dôležitosť 

pre zbližovanie postupov dohľadu. 

 

Ako bolo uvedené, členmi kolégia, ak sa majú prijímať vyššie vymenované 

spoločné rozhodnutia, môžu byť aj významné pobočky. Otázka zadefinovania 

významnosti pobočky pre hostiteľský členský štát najmä z pohľadu finančnej stability 

resp. ochrany vkladov nemusí byť jednoduchá. Prípad pobočiek islandských bánk vo 

Veľkej Británii demonštroval, aký zásadný vplyv môže mať zlyhanie relatívne malých 

zahraničných pobočiek na systém ochrany vkladov a na finančnú stabilitu členského 

štátu  s vysoko vyvinutým finančným trhom.189  

 

Ustanovenia CRD II smernice nedefinujú priamo pojem významná pobočka, 

pričom ustanovujú kritéria, ktoré sa zohľadňujú pri posudzovaní pobočky ako 

významnej. Týmito sú: 

- či podiel vkladov v pobočke presahuje v hostiteľskom členskom štáte 2%, 

- pravdepodobný vplyv pozastavenia alebo ukončenia činnosti úverovej inštitúcie 

na likviditu trhu a na platobný systém, systém zúčtovania a systém vyrovnania 

v hostiteľskom členskom štáte, 
                                                 
189 Najmä Heritable Bank plc (pobočka Landsbanki), Kaupthing, Singer and Friedlander (KSF) Ltd 
(pobočka Kaupthing), pozri FSA Annual Report 2008/09, str. 17-18. 
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- veľkosť a dôležitosť pobočky z hľadiska počtu klientov v súvislosti s bankovým 

alebo finančným systém hostiteľského členského štátu. 

 
Zadefinovanie pobočky ako dôležitej vyžaduje prijatie rozhodnutia o tejto 

skutočnosti. Takéto konanie sa zahajuje na základe žiadosti, ktorú zasiela príslušný 

orgán hostiteľského členského štátu orgánu konsolidovaného dohľadu, resp. orgánu 

domovského členského štátu. Rozhodnutie možno dosiahnuť: 

- spoločným rozhodnutím príslušných orgánov domovského a hostiteľského 

členského štátu, alebo  

- rozhodnutím príslušných orgánov hostiteľského štátu, ak sa spoločné 

rozhodnutie nedosiahlo v lehote dvoch mesiacov, a to v lehote dodatočných 

dvoch mesiacov. 

 
Dôsledok prijatia rozhodnutia, ktorým sa určí pobočka za dôležitú, nemá vplyv 

na zmenu funkčnej právomoci, teda na zmenu orgánu, ktorý je primárne príslušný na 

výkon dohľadu nad takouto pobočkou. Orgánu domovského členského štátu určením 

pobočky za významnú vzniknú voči orgánu hostiteľského členského štátu nové 

informačné povinnosti, týkajúce sa: 

- plánovania a koordinácie činnosti dohľadu, 

- príprav na krízové situácie, 

- nepriaznivého vývoja v úverovej inštitúcii, ktorá je zriaďovateľom významnej 

pobočky, 

- závažných sankcií a výnimočných opatrení voči zriaďovateľovi významnej 

pobočky vrátane zavedenia dodatočnej požiadavky na vlastné zdroje, 

- obmedzení používania pokročilého prístupu merania na účely výpočtu 

požiadaviek na vlastné zdroje pre operačné riziko. 

 

3.4.5.4 Úlohy EBA vo vzťahu ku kolégiám orgánov dohľadu 
 

Nariadením, ktorým bola EBA zriadená, ustanovuje EBA ako príslušný orgán, 

ktorý sa zúčastňuje na práci kolégií orgánov dohľadu.  EBA má aktívne prispievať 

k jednotnému a súdržnému fungovaniu kolégií orgánov dohľadu. Na základe právomocí 

uvedených najmä v čl. 21 spomínaného nariadenia môže EBA napr.:  
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- požadovať od kolégií, aby pokračovali v rokovaniach, a to v akejkoľvek 

záležitosti, ak EBA dospeje k záveru, že navrhované rozhodnutie by 

predstavovalo nesprávne uplatňovanie práva Únie alebo by neprispelo 

k dosahovaniu cieľa zjednotiť postupy dohľadu, 

- požadovať od orgánu konsolidovaného dohľadu, aby naplánoval zasadnutie 

kolégia, príp. doplnenie bodu programu zasadnutia, 

- vypracovať návrhy regulačných a vykonávacích technických predpisov za 

účelom zabezpečenia jednotných podmienok uplatňovania ustanovení týkajúcich 

sa fungovania kolégií, 

- vydávať usmernenia a odporúčania s cieľom podporovať konvergenciu 

vykonávania dohľadu a osvedčených postupov prijatých kolégiami, 

- viesť zmierovacie konania v prípade rozporov v kolégiách a  prijímať 

rozhodnutia, ktorými záväzným spôsobom ukončí spor medzi orgánmi dohľadu 

v rámci kolégia. 

 
Popri samotnom nariadení o EBA, boli nové kompetencie vo vzťahu ku 

kolégiám orgánov dohľadu upravené aj prostredníctvom tzv. Omnibus smernice 

(2010/78/EÚ), ktorou sa novelizovali niektoré ustanoveniach aj IV. bankovej smernice 

s ohľadom na vznik nového Európskeho systému finančného dohľadu (ESFS). 

Uvedenou smernicou bola definovaná úloha EBA v prípade, ak sa na ňu obráti v rámci 

procesu prijímania spoločných rozhodnutí ktorýkoľvek člen kolégia, aby svojím 

rozhodnutím zaviazala príslušný orgán k určitému konaniu, tak ako bolo uvedené 

v predchádzajúcich podkapitolách. 

 

Súčasne bola predmetnou novelou EBA splnomocnená vypracovať návrhy 

regulačných technických predpisov s cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 

uplatňovania:  

- procesu spoločných rozhodnutí o žiadostiach týkajúcich sa schvaľovania 

modelov: 

• prístupu interných ratingov (IRB prístup), 

• vlastných odhadov LGD a konverzných faktorov, 

• postupu pokročilého prístupu (AMA), 
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• uplatňovania metódy interných modelov na výpočet minimálnych 

požiadaviek na vlastné zdroje predovšetkým v prípadoch derivátových 

obchodov. 

- procesu spoločného rozhodovania týkajúceho sa:  

• posudzovania vlastného systému bankovej skupiny, ktorým hodnotí 

primeranosť svojho interného kapitálu (Internal Capital Adequacy 

Assessment Process - ICAAP) podľa čl. 123, 

• procesu preskúmania a hodnotenia správneho riadenia a krytia rizík 

bankovej skupiny (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) 

podľa čl. 124, 

•  prijímať opatrenia, ktoré je potrebné realizovať v prípadoch, ak úverová 

inštitúcia nespĺňa minimálne požiadavky na vlastné zdroje podľa čl. 136, 

ods. 2 smernice. 

- ustanovení týkajúcich sa fungovania kolégií orgánov dohľadu, ktorými by sa 

mohli čiastočne nahradiť už vydané usmernenia CEBS a EBA.  

 

EBA bola taktiež splnomocnená vydať aj vykonávacie technické predpisy, ktoré 

majú stanoviť operatívne fungovanie kolégií orgánov dohľadov. Uvedené regulačné 

a vykonávacie technické predpisy majú nahradiť existujúce odporúčania, ktoré boli 

v minulosti ohľadne týchto problematík prijaté buď prostredníctvom CEBS alebo jeho 

nástupcu EBA.190 

 

3.5 Spoločný výbor ESAs 
 

Poslednou súčasťou Európskeho systému finančného dohľadu, ktorému je v tejto 

kapitole venovaná pozornosť, je Spoločný výbor Európskych orgánov dohľadu (ďalej 

len „spoločný výbor ESAs“). 

 

                                                 
190 Napr. Guidelines for the joint assessment of the elements covered by the Supervisory Review and 
Evaluation Process (SREP) and the joint decision regarding the capital adequacy of crossborder groups 
(GL39), CEBS 2010 293 Final, 22 December. 
CEBS’ Guidelines for the Operational Functioning of Supervisory Colleges (GL 34), 15 June 2010. 
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Ako vyplýva už z jeho názvu, spoločný výbor ESAs je zložený z predsedov 

ESAs. Spoločný výbor ESAs povinne zriaďuje podvýbor pre finančné konglomeráty, 

prípadne môže podľa potreby zriadiť aj ďalšie podvýbory. Predsedovia zriadených 

podvýborov v prípade potreby tak isto predstavujú zloženie spoločného výboru ESAs. 

 

Na zasadnutiach spoločného výboru ESAs sa v postavení pozorovateľov 

zúčastňujú  výkonní riaditelia ESAs, zástupca Komisie a ESRB. Predseda spoločného 

výboru ESAs je podľa čl. 57 nariadení o ESAs podpredsedom ESRB, pričom čl. 5 ods. 

3 nariadenia o ESRB upresňuje, že predseda spoločného výboru ESAs je druhým 

podpredsedom ESRB. Funkciu predsedu spoločného výboru ESAs zastáva jeden 

z predsedov ESAs počas doby jedného roku, pričom vo funkcii predsedu spoločného 

výboru ESAs sa uplatňuje princíp rotácie jednotlivých predsedov ESAs. 

 

Nariadenia o ESAs neobsahujú podrobnosti o hlasovacích modalitách 

spoločného výboru ESAs pri prijímaní spoločných stanovísk a aktov podľa druhého 

pododseku čl. 56 nariadení o ESAs. Tieto boli v zmysle čl. 55 ods. 4 nariadení o ESAs 

upravené v rokovacom poriadku spoločného výboru ESAs prijatého 21. júna 2011,191 

ktorý predvída, že spoločné stanoviská a akty sa prijímajú konsenzom.   

 

Základným poslaním spoločného výboru ESAs je v súlade s čl. 54 nariadení 

o ESAs vytvorenie platformy určenej na zabezpečenie konzistentnosti postupov 

a spolupráce jednotlivých ESAs najmä v oblasti: 

- finančných konglomerátov;192 

- účtovníctva a auditu; 

- mikroprudenciálnych analýz medzisektorového vývoja, rizík a slabých miest 

finančnej stability; 

- retailových investičných produktov; 

                                                 
191 Decision of the Joint Committee of the European Banking Authority, European Insurance and 
Occupational Pensions Authority, and European Securities and Markets Authority adopting the Rules of  
Procedure of the Joint Committee of the European Supervisory Authorities, Decision JC DOC 2011 001, 
21.06.2011, Frankfurt nad Mohanom. 
192 Pozri definíciu obsiahnutú v čl. 2 bode 14 smernice 2002/87/ES o doplnkovom dohľade nad 
úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou 
sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 
93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES. 
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- opatrení v boji proti praniu špinavých peňazí; 

- výmeny informácií s ESRB a prehlbovania vzťahov s ESRB.  

 

Popri dosahovaní spoločných stanovísk najmä v oblasti finančných 

konglomerátov podľa smernice 2002/87/ES má spoločný výbor ESAs prijímať spoločné 

stanoviská a akty aj v oblasti normotvorby, konania o porušení práva Európskej únie, 

konaní v krízových situáciách a konania o urovnaní cezhraničného sporu medzi orgánmi 

dohľadu, pokiaľ tieto úlohy budú spadať do spoločných kompetencií ESAs v zmysle 

právnych aktov uvedených v čl. 1 ods. 2 nariadení o ESAs. Spoločný výbor sa za 

účelom plnenia svojich úloh stretáva šesťkrát ročne, pričom jeho činnosť a personálne 

zabezpečenie primerane financujú všetky ESAs.  
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4. Regulačný rámec Európskeho systému finančného 
dohľadu 

 

Lamfallusyho štvorstupňovému rámcu prijímania právnych aktov Európskej 

únie v oblasti finančných služieb nebolo dopriate dlhé trvanie, a preto ani nie je možné 

reálne zhodnotiť dlhodobé výhody a nevýhody aplikácie tohto rámca. Približne päť 

rokov od uplynutia lehoty na implementáciu prvých tzv. Lamfallusyho smerníc 

členskými štátmi pristúpila Komisia k reformovaniu tohto rámca. Hlavným spúšťačom 

nových iniciatív bolo vypuknutie krízového stavu na svetových finančných trhoch. 

Zvyšujúca sa nedôvera ku kvalite štruktúrovaných finančných nástrojov 

využívaných napríklad v oblasti financovania trhu nehnuteľností v USA sa v lete 2007 

prejavila najmä v USA nestabilitou v oblasti trhu s nehnuteľnosťami a následne aj na 

finančných trhoch, na ktorých sa obchodovalo s finančnými nástrojmi, ktoré sa 

využívali na financovanie hypotekárnych obchodov. 

Uvedená nestabilita vyústila do krízy likvidity nadnárodných finančných 

inštitúcií a svoj vrchol dosiahla po 15. septembri 2008, kedy spoločnosť Lehman 

Brothers Holdings Inc. podala návrh na konkurznom súde Spojených štátov pre južný 

dištrikt New Yorku so žiadosťou o ochranu pred veriteľmi podľa kapitoly 11 hlavy 11 

Zákonníka Spojených štátov. 

 

V reakcii na finančnú krízu poverila Komisia v októbri 2008 skupinu 

odborníkov, ktorej predsedal Jacques de Larosière, vypracovaním správy, ktorá mala 

formulovať návrhy na posilnenie európskeho systému dohľadu vo všetkých finančných 

sektoroch, a to s cieľom vytvoriť efektívnejší, integrovanejší a robustnejší európsky 

systém dohľadu, ktorý by prispel k obnoveniu dôvery vo finančný systém. De 

Larosièrova skupina publikovala správu vo februári 2009.193  

 

V nadväznosti na túto správu publikovala Komisia v marci 2009194 a v máji 

2009195 oznámenia, z ktorých bolo zrejmé, že si osvojila základné závery de 

Larosièrovej správy a predstavila koncept na možné zhmotnenie týchto záverov v praxi.   

                                                 
193 de Larosière, J. et al.: On Financial Supervision in the EU, Brusel, 25.2.2009. 
194 Komisia EÚ: Oznámenie pre jarné zasadnutie Európskej Rady - Stimuly na oživenie hospodárstva v 
Európe – Časť 1, dokument KOM (2009) 114 v konečnom znení, Brusel, 4.3.2009. 
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V júni 2009 boli zámery Komisie pretavené tak do záverov Rady EÚ vo 

formácií ministrov financií (ECOFIN),196 ako aj do záverov Európskej rady197 

a Komisia bola poverená prípravou legislatívy potrebnej na uvedenie týchto myšlienok 

do praxe tak, aby príslušné predpisy nadobudli účinnosť od 1. januára 2011. 

 

Už dňa 23. septembra 2009 publikovala Komisia návrhy týchto právnych aktov. 

Berúc do úvahy závažnosť zmien, boli tieto v dôsledku silného politického tlaku 

spôsobeného potrebou reagovať na negatívny vývoj na finančných trhoch prerokované a 

prijaté v relatívne krátkom období. Po schválení Európskym parlamentom v septembri 

2010 a v novembri 2010 Radou,198 bol balík právnych aktov, ktorý k 1. januáru 2011 

konštituoval Európsky systém finančného dohľadu (ESFS - European System of 

Financial Supervisors ) publikovaný dňa  15. decembra 2010 v Úradnom vestníku 

EÚ.199  

 

ESFS pozostáva z: 

• Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB), ktorému bola zverená 

pôsobnosť na úrovni makroprudenciálneho dohľadu; 

• troch Európskych orgánov dohľadu200 (European Supervisory Authorities) 

vykonávajúcich pôsobnosť na mikroprudenciálnej úrovni, a to najmä v oblasti 

regulácie a v určitej miere i dohľadu nad obozretným podnikaním subjektov 

finančného trhu; 

• spoločného výboru európskych orgánov dohľadu; 

                                                                                                                                               
195 Komisia EÚ: Oznámenie Komisie - Európsky finančný dohľad, dokument KOM (2009) 252 
v konečnom znení, Brusel, 27.5.2009.  
196 Rada EÚ: Tlačová správa, 2 948. zasadnutie Rady Hospodárske a finančné záležitosti, Luxembursko, 
9.6.2009.  
197 Európska rada: Revidovaná verzia záverov predsedníctva zo zasadnutia Európskej rady, ktoré sa 
konalo 18. a 19. júna 2009 v Bruseli, Brusel, 18. a 19.6.2009. 
198 3045th Council meeting, Economic and Financial Affairs, dokument 16369/10 provisional version, 
Brusel, 17.10.2010.  
199 Pozri Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010. 
200 Európsky orgán pre bankovníctvo  - European Banking Authority (EBA); Európsky orgán pre cenné 
papiere a trhy  - European Securities and Markets Authority (ESMA), Európsky orgán pre poisťovníctvo 
a dôchodkové poistenie zamestnancov - European Insurance and Occupational Pensions Authority 
(EIOPA).  
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• príslušných národných orgánov dohľadu členských štátov tak, ako sú 

zadefinované národnou legislatívou pre účely vykonávania úloh vymedzených 

legislatívnymi aktmi EÚ.201 

 

Súčasť balíka právnych aktov kreujúcich ESFS tvorí aj tzv. „Omnibus 

I“ smernica, ktorá s výnimkou poistného sektora dopĺňala do existujúcich právnych 

aktov regulujúcich činnosť finančných inštitúcií splnomocňovacie ustanovenia 

upravujúce vecný rozsah pôsobnosti nových Európskych orgánov dohľadu nielen 

v procese vypracúvania návrhov technických predpisov, ktoré sa členia na regulačné 

technické predpisy a vykonávacie technické predpisy. 

 

4.1 Vybrané pramene práva v oblasti regulácie podnikania úverových 
inštitúcií 

 

Cieľom tejto a nasledovných podkapitol nie je podrobne analyzovať hierarchiu 

prameňov práva Únie, nakoľko uvedené by si zaslúžilo osobitný priestor.202 Úmyslom 

je predstaviť najmä tie písané pramene práva Únie v oblasti regulácie podnikania 

úverových inštitúcií,  ktoré sú dôsledkom zmien, ktoré priniesla Lisabonská zmluva 

a nový Európsky systém finančného dohľadu. 

Dňa 1. decembra 2009 vstúpila do účinnosti Lisabonská zmluva, ktorou sa mení 

a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva,203 

podpísaná 13. decembra 2007 (ďalej len „Lisabonská zmluva“). 

Na jej základe Európska únia disponuje právnou subjektivitou a stáva sa 

právnym nástupcom Európskeho spoločenstva, ktoré nahrádza.204 Uvedená skutočnosť 

sa odzrkadľuje aj v zmene názvu „Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva“ na 

„Zmluvu o fungovaní Európskej únie“.205 

                                                 
201 Bližšie pozri podkapitlu 3.4 tejto dizertačnej práce. 
202 K prameňom práva pozri bližšie Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek, J., Král, R. 
Dumbrovský, T. (2011): Evropské právo, str. 232; Streinz, R., Ohler, Ch., Hermann, Ch.: Der Vertrag 
von Lissabon zur Reform der EU, Einführung mit Synopse, 2008, str. 76n; Kapteyn, P., McDonnell, 
A.,Mortelmans, K., Timmermans, C., Geelhoed, L.(2008): The Law of the European Union and the 
European communities, str. 273n. 
203 Lisabonská zmluva, Úradný vestník Európskej únie (2007/C 306/01). 
204 Čl. 1 ods. 3, tretia veta, Zmluva o Európskej únii, konsolidované znenie, Úradný vestník Európskej 
únie 2008/C 115/47. 
205 Článok 2,1) Lisabonskej zmluvy, Úradný vestník Európskej únie, 2007/C 306/42. 
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Popri Zmluve o fungovaní Európskej únie  (ZoFEÚ) je Európska únia (ďalej aj 

„EÚ“) založená aj na  Zmluve o Európskej únii (ZoEÚ), pričom tieto dve zmluvy majú 

rovnakú právnu silu.206 

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva207 (ZoES) ako primárny prameň 

práva v Európskych spoločenstvách definoval v ustanoveniach čl. 249 základné formy 

právnych aktov, ktoré mohli vydávať Európsky parlament spoločne s Radou, Rada 

a Komisia, s cieľom splniť svoje úlohy a v súlade s ustanoveniami ZoES.  

Ustanovenia čl. 249 ZoES sa odzrkadľujú v ustanoveniach čl. 288 ZoFEÚ, 

podľa ktorého inštitúcie na účely výkonu právomocí Únie prijímajú nariadenia, 

smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská. 

Nové ustanovenia čl. 289 až 291 ZoFEÚ prinášajú členenie aktov Únie 

v závislosti od aplikovaného legislatívneho postupu na legislatívne a nelegislatívne, 

pričom nelegislatívne zahŕňajú delegované a vykonávacie akty. 

Súčasne s prijatím nariadení, ktorými bol zriadený Európsky systém finančného 

dohľadu, boli etablované záväzné technické predpisy, ktoré pozostávajú z regulačných 

technických predpisov tvoriacich osobitnú podkategóriu delegovaných aktov a 

vykonávacích technických predpisov tvoriacich osobitnú podkategóriu vykonávacích 

aktov.  

Práve prostredníctvom delegovaných aktov, regulačných technických predpisov, 

vykonávacích aktov a vykonávacích technických predpisov sa má v budúcnosti prispieť 

k vytvoreniu tzv. single rule book, teda jednotného prevažne plne harmonizovaného 

právneho rámca regulácie činnosti subjektov finančných trhov Európskej únie. Ich 

spoločným znakom a znakom, ktoré ich od seba navzájom odlišujú, je venovaná 

pozornosť v nasledovných podkapitolách tejto dizertačnej práce. 

 

 

 

 

 

                                                 
206 Čl. 1 ods. 3, prvá a druhá veta,  Zmluva o Európskej únii, konsolidované znenie, Úradný vestník 
Európskej únie 2008/C 115/47. 
207 Konsolidované znenia Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, 
Úradný vestník EÚ, 2006/C 321/E/153 
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4.2 Technické predpisy podľa ESFS 
 

Už v rámci druhej úrovne Lamfalussyho procesu mohla Komisia prijímať 

vykonávacie predpisy, ktoré sa viac či menej opierali o podklady vypracované na tretej 

úrovni európskymi výbormi orgánov dohľadu (CESR, CEBS, CEIOPS).208 Právnym 

základom právnych aktov druhej úrovne Lamfalussyho procesu bolo splnomocnenie 

obsiahnuté v čl. 202 tretia zarážka Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,209 tzv. 

procesný postup komitológie, ktorý zahŕňal niekoľko postupov dovoľujúcich Komisii 

prijímať právne predpisy. Jednotlivé formy komitológie boli obsiahnuté v tzv. 

rozhodnutí Rady o komitológii.210 Konkrétna oblasť, v ktorej mohla Komisia prijímať 

vykonávacie právomoci, bola špecifikovaná splnomocňovacím ustanovením 

obsiahnutým v rámcovom právnom akte prijatom v rámci prvej úrovne Lamfalussyho 

procesu. Samotný rámcový právny akt špecifikoval aj formu komitológie, ktorá sa mala 

aplikovať na prijatie vykonávacieho aktu.211 Komisia zriadila komitologické výbory,212 

v ktorých mali zastúpenie členské štáty,  ktoré sa zaoberali návrhmi vykonávacích aktov 

Komisie, uplatňujúc príslušné procesné predpisy konkrétneho postupu komitológie. 

 

Vykonávacie právne akty prijímané Komisiou postupom komitológie boli 

vydávané tak v podobe smerníc ako aj v podobe nariadení.213 Pri prijímaní 

vykonávacích aktov sa uplatňoval tak regulačný postup s kontrolou podľa čl. 5a 

rozhodnutia Rady o komitológii, ako aj regulačný postup podľa čl. 5 tohto rozhodnutia. 

Základný rozdiel medzi regulačným postupom a regulačným postupom s kontrolou 

spočíval v skutočnosti, že stanovisko regulačného výboru s kontrolou muselo byť vždy 

zaslané Európskemu parlamentu a Rade a ich právomocou bolo posúdiť a prípadne 

                                                 
208 Pozri odkaz pod čiarou 80. 
209 Úrad pre publikácie: Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o založení Európskeho 
spoločenstva, In Úradný vestník Európskej únie C 321E, 29.12.2006, str. 1 až 331.  
210 Rozhodnutie Rady z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí 
prenesených na Komisiu, Ú.v. EÚ L 184, 17/07/1999 str. 0023 – 0026. 
211 Porovnaj napr. čl. 2 ods. 3, čl. 4 ods. 2 druhý pododsek  smernice  MiFID (2004/39/ES) s čl. 15 ods. 3, 
ktoré odkazujú na odlišné formy komitológie špecifikované  v čl. 64 ods. 2 a 3 tejto smernice. 
212 Za oblasť regulácie úverových inštitúcií ním bol Európsky bankový výbor – EBC. Pozri odkaz pod 
čiarou 85. 
213 Pozri napr. vykonávacia smernica Komisie 2006/73/ES k smernici 2004/39/ES; vykonávacie 
nariadenie Komiie 1287/2006/ES k smernici 2004/39/ES; smernica Komisie  2007/18/ES, ktorou sa mení 
a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokiaľ ide o vyňatie určitých inštitúcií z 
rozsahu alebo ich začlenenie do rozsahu jej pôsobnosti, ako aj o postup v prípade expozícií voči 
multilaterálnym rozvojovým bankám. 
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zamedziť, aby Komisia právny akt vydala, ak príjmu rozhodnutie, že navrhovaný akt 

Komisie presahuje vykonávacie právomoci tak, ako sú uvedené v rámcovej smernici.  

Nová právna úprava týkajúca sa aktov Európskej únie obsiahnutá v Zmluve 

o fungovaní Európskej únie v spolupôsobení so znením nariadení o ESAs, modifikovali 

Lamfalussyho štvorúrovňový model. Najvýznamnejšie zmeny sa týkajú práve druhej 

úrovne, teda prijímaniu vykonávacích aktov, taktiež označovaných ako technické 

predpisy. 

Pri klasickom členení právnych aktov Európskej únie možno zahrnúť 

navrhované technické predpisy pod sekundárne právne akty Európskej únie. Možno sa 

ale stretnúť aj s publikovanými názormi, že v prípade aktov, ktoré sú prijímané 

Komisiou na základe splnomocnenia pôvodne obsiahnutého v čl. 202 tretia zarážka 

ZoES, na ktoré sa vzťahoval niektorý z postupov komitológie, predstavujú terciálne 

pramene práva Európskej únie.214 Ustanovenia článku 202 ZoES boli v zmysle tabuľky 

zhody, ktorá tvorí prílohu Lisabonskej zmluvy „v podstate nahradené článkom                 

16 ods. 1 Zmluvy o Európskej únií a  článkami 290 a 291 ZoFEÚ“.  

 

Technické predpisy nepredstavujú v zmysle čl. 289 ZoFEÚ legislatívne akty. 

Terminus technicus „legislatívny akt“ zvolený v ZoFEÚ môže evokovať, že právne 

akty, ktoré nepredstavujú legislatívne akty, nie sú právne záväzné. Ak by vykonávacie 

akty neboli právne záväzné, nebolo by možné dosiahnuť cieľ, ktorý schválila aj Rada, 

a to vytvoriť súbor záväzných harmonizovaných technických noriem, ktoré majú 

navrhovať ESAs.215  

 

Súčasná právna úprava umožňuje Komisii prijímať technické predpisy, ktoré 

môžu byť prijímané v podobe: 

- delegovaných aktov, 

- regulačných technických predpisov, 

- vykonávacích aktov, 

- vykonávacích technických predpisov. 

                                                 
214 Streinz, R., Ohler, Ch., Hermann, Ch.: Der Vertrag von Lissabon zur Reform der EU, Einführung mit 
Synopse, 2008, str. 79. 
215 Pozri Rada EÚ: Bod 9 i. písm. a) Tlačovej správy, 2 948. zasadnutie Rady Hospodárske a finančné 
záležitosti, Luxembursko, 9.6.2009. 
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4.2.1 Delegované akty 
 

Delegovaný akt predstavuje v zmysle čl. 290 ZoFEÚ všeobecne záväzný 

nelegislatívny akt, ktorým Komisia môže dopĺňať alebo meniť určité nepodstatné prvky 

legislatívneho aktu. Rozsah právomoci Komisie prijímať delegovaný akt musí byť 

v každom konkrétnom prípade obsiahnutý v legislatívnom akte formou osobitného 

splnomocnenia (delegácie).216  

 

Ustanovenia čl. 290 ZoFEÚ súčasne ustanovujú kontrolné právomoci 

Európskeho parlamentu, resp. Rady vo vzťahu k delegovaným aktom pre prípad, ak by 

Komisia pri prijímaní delegovaného aktu konala v rozpore s cieľmi, obsahom, rozsahom 

a trvaním právomocí, ktoré na ňu boli delegované legislatívnym aktom. Európsky 

parlament, resp. Rada sú v prípade, ak Komisia poruší podmienky delegácie, oprávnené 

delegovanie odvolať, resp. vzniesť námietky voči delegovanému aktu v lehote 

stanovenej legislatívnym aktom. Vznesenie námietky voči delegovanému aktu 

spôsobuje, že delegovaný akt nemôže nadobudnúť účinnosť. 

 

Nakoľko ustanovenie čl. 290 ZoFEÚ nešpecifikuje druh právneho aktu, ale len 

podmienku, že sa má jednať o všeobecne záväzný nelegislatívny akt, môže Komisia 

prijať delegovaný akt v podobe smernice, nariadenia alebo rozhodnutia, pričom 

v zmysle čl. 296 ZoFEÚ má Komisia konať v súlade s uplatniteľnými postupmi 

a zásadou proporcionality.  

 

4.2.2 Regulačné technické predpisy 
 

Regulačné technické predpisy sú zadefinované v nariadeniach o ESAs,217 pričom 

Komisia ich má prijímať prostredníctvom delegovaných aktov podľa čl. 290 ZoFEÚ. 

Pre uvedené možno regulačné technické predpisy chápať ako osobitný druh 

delegovaného aktu, ktorý sa od delegovaného aktu zadefinovaného v čl. 290 ZoFEÚ 

odlišuje niekoľkými znakmi. Odlišne od delegovaných aktov nemajú sa regulačné 

technické predpisy prijímať aj prostredníctvom smerníc, ale len prostredníctvom 
                                                 
216 Pozri napr. čl. 24a až 24c smernice 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke 
cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES. 
217 Pozri Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010. 
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nariadení alebo rozhodnutí, ktoré musia byť uverejnené v Úradnom vestníku Európskej 

únie. Účinnosť budú nadobúdať dňom, ktorý v nich bude uvedený. 

 

Prostredníctvom regulačných technických predpisov nemožno dopĺňať alebo 

meniť akékoľvek podstatné prvky legislatívneho aktu, ale možno nimi upraviť len také 

nepodstatné prvky legislatívneho aktu, ktoré sú technického charakteru a ktoré 

nezahŕňajú strategické ani politické rozhodnutia, pričom ich obsah musí byť obmedzený 

legislatívnymi aktmi, z ktorých vychádzajú.218 Uvedená skutočnosť môže v budúcnosti 

vyvolať nejednu polemiku ohľadne toho, čo treba chápať pod nepodstatným prvkom 

legislatívneho aktu, ktorý má len technický charakter, alebo či určitá regulácia 

navrhovaného regulačného technického predpisu nepredstavuje strategické či politické 

rozhodnutie.  

 

Odlišne od delegovaných aktov zohrávajú v prípade regulačných technických 

predpisov významnú úlohu ESAs, nakoľko v závislosti od delegácie obsiahnutej 

v legislatívnom akte majú právomoc vypracúvať znenie návrhu regulačných 

technických predpisov a tieto predkladať Komisii. Nakoľko len Komisia disponuje 

právomocou legislatívnej iniciatívy, ESAs nemôžu vydať regulačné technické predpisy 

samostatne bez spolupôsobenia Komisie. Komisia má po doručení návrhu trojmesačnú 

lehotu na prijatie rozhodnutia, či návrh regulačného technického predpisu schváli ako 

celok, alebo len jeho časť, prípadne so zmenami, alebo či jeho prijatie zamietne. Toto 

rozhodnutie Komisie musí byť v súlade so záujmami Európskej únie.  

 

To ale nezbavuje Komisiu povinnosti konzultovať s ESAs akékoľvek doplnenia 

alebo zmeny jej návrhov a umožniť ESAs vyjadriť vo formálnom stanovisku svoj postoj 

k takýmto zásahom v lehote šiestich týždňov. Svoje formálne stanovisko zasiela 

konkrétna ESA aj Európskemu parlamentu a Rade.  

 

V  prípade, ak príslušný legislatívny akt ustanovuje, že niektorá z ESAs má 

povinnosť predložiť vypracovaný návrh regulačného technického predpisu, je Komisia 

limitovaná vo svojej autonómnej právomoci predkladať návrh takéhoto regulačného 

                                                 
218 Porovnaj ustanovenie čl. 290 ZoFEÚ a ustanovenia čl. 10 nariadení, ktorými boli zriadené ESA’s.  
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technického predpisu v stanovenej lehote bez spolupráce s konkrétnou ESA. Len 

v prípade, ak príslušná ESA nepredloží návrh regulačného technického predpisu 

v lehote stanovenej v legislatívnom akte a ani v dodatočne Komisiou stanovenej lehote, 

je Komisia oprávnená prijať prostredníctvom delegovaného aktu regulačný technický 

predpis aj bez návrhu príslušnej ESA. Súčasne musí Komisia takýto návrh zaslať 

Európskemu parlamentu a Rade a dať príslušnej ESA možnosť vyjadriť do šiestich 

týždňov jej formálne stanovisko, ktoré môže obsahovať pozmeňujúce a doplňujúce 

návrhy, ktoré sú taktiež zasielané Európskemu parlamentu a Rade. Komisia musí 

k formálnemu stanovisku zaujať postoj, tento odkomunikovať s príslušnou ESA a návrh 

regulačného technického predpisu prijať bez zmien, so zmenami a doplneniami, alebo 

ho neprijať.   

 

V prípade delegovaných aktov ustanovuje ZoFEÚ, že podmienky delegácie 

majú byť obsiahnuté v legislatívnom akte. V prípade regulačných technických 

predpisov sú podmienky delegácie obsiahnuté vo viacerých legislatívnych aktoch.  

 

Všeobecné podmienky delegácie sú obsiahnuté v nariadeniach, ktorými boli 

zriadené ESAs, vrátane  podmienok vykonávania delegovanej právomoci a odvolania 

delegácie. Ako bolo už vyššie uvedené, tieto nariadenia súčasne upravujú procesné 

povinnosti  Komisie v prípadoch neschválenia alebo vykonania zmien a doplnení 

návrhov regulačných technických predpisov. Tieto zahŕňajú informačné povinnosti 

ESAs a Komisie nielen voči sebe navzájom, ale aj voči Európskemu parlamentu a Rade. 

Európsky parlament alebo Rada môžu na základe informácií prijatých od Komisie a 

ESAs vyzvať príslušného komisára, aby spolu s predsedom príslušnej ESA na ad hoc 

schôdzi príslušného výboru Európskeho parlamentu alebo Rady podali vysvetlenia ich 

rozdielnych názorov ohľadne konkrétneho návrhu regulačného technického predpisu. 

Týmto oprávnením disponuje Európsky parlament a Rada za podmienok, že Komisia 

neschváli návrh regulačného technického predpisu, alebo ho zmení a doplní. 

 

Európsky parlament a Rada disponujú vo vzťahu k regulačným technickým 

predpisom právomocou, ktorá spočíva v možnosti uplatnenia námietky. Túto právomoc 

môžu realizovať v lehote troch až šiestich mesiacov, resp. v lehote jedného až dvoch 
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mesiacov po tom, čo Komisia oznámi, že prijala regulačný technický štandard. 

Predĺženie lehoty z troch na šesť mesiacov, resp. z jedného na dva mesiace sa 

uskutočňuje na základe podnetu Európskeho parlamentu a/alebo Rady. Lehota jedného 

mesiaca sa uplatňuje v prípadoch, keď Komisia prijala regulačný technický predpis 

v podobe, v ktorej ho navrhla niektorá z ESAs.   

 

V prípade, že Európsky parlament alebo Rada vznesie námietky voči 

regulačnému technickému predpisu, nenadobudne účinnosť. 

 

Ak Európsky parlament a Rada nevznesie námietky v lehotách, ktoré im 

v zmysle nariadenia na uskutočnenie tohto úkonu prináležia, uverejní sa regulačný 

technický predpis v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom 

v ňom uvedenom. K uverejneniu regulačného technického predpisu v Úradnom 

vestníku Európskej únie a nadobudnutiu jeho účinnosti pred uplynutím lehôt na 

vznesenie námietky môže dôjsť, ak Európsky parlament ako aj Rada oznámia Komisii, 

že nemajú v úmysle vzniesť námietku. 

 

Osobitné podmienky delegácie najmä vo vzťahu k jej cieľu, obsahu a rozsahu sú 

predmetom úpravy obsiahnutej v osobitnej sektorovej legislatíve, ktorá vecne spadá do 

pôsobnosti jednotlivých ESAs. Za účelom, aby ESAs nadobudli reálne právomoci, 

tvorila súčasť legislatívneho balíka, ktorým bol zriadený Európsky systém finančného 

dohľadu, aj tzv. Omnibus I smernica,219 ktorá novelizuje celý rad legislatívnych aktov 

upravujúcich podnikanie subjektov finančného trhu. Cieľom Omnibus I smernice bolo 

doplniť legislatívne akty v pôsobnosti ESAs o ustanovenia, ktoré vymedzujú ciele, 

obsah, rozsah problematiky, ktorá má byť predmetom regulačného technického 

predpisu, ktorý má niektorá z ESAs navrhnúť, často aj vrátane lehoty, dokedy má byť 

návrh regulačného technického predpisu predložený Komisii. Výnimku tvorila oblasť 

                                                 
219 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a 
dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 
2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami 
Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu 
(Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu 
dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy), Ú. v. EÚ L 331/120 , 15.12.2010,s. 0120 – 0161. 
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poistného sektora, kde najmä právomoc EIOPA navrhovať regulačné technické predpisy 

je predmetom návrhu tzv. Omnibus II smernice.220  

 

Postavenie Komisie v procesnom postupe prijímania regulačných technických 

predpisov bol jedným z hlavných bodov diskusií návrhu procesného postupu prijímania 

regulačných technických štandardov. Kritici tohto postupu namietali, že právomoc 

Komisie rozhodovať o tom, či má byť návrh regulačného technického predpisu 

vypracovaný niektorou z ESAs, môže spochybniť nezávislosť postavenia ESAs a ich 

schopnosť navrhovať akty, ktoré budú tak po právnej ako aj vecnej stránke bez vád a v 

súlade s legislatívnymi aktmi. Ak by ale bola ESAs zverená právomoc samostatne 

prijímať právne záväzné nelegislatívne akty EÚ, predstavovalo by to rozpor 

s uplatňovaním doktríny, ktorá je výsledkom rozhodnutia vo veci Meroni.221 

Predmetným rozsudkom Európsky súdny dvor konštatoval, že Komisia nie je oprávnená 

na osoby súkromného práva delegovať rozhodovacie právomoci, pri ktorých možno 

uplatňovať širokú mieru uváženia.  

 

Rozlišovanie medzi delegovanými aktmi a regulačnými technickými predpismi 

ako osobitným druhom delegovaného aktu sa neodohráva len v teoretickej rovine. Tak 

ako v prípade vykonávacích aktov a vykonávacích technických predpisov, Komisia 

uplatňuje aj navrhuje v aktuálnych návrhoch legislatívnych aktov v prípadoch 

delegovaných aktov a regulačných technických predpisov osobitné znenia 

splnomocňovacích ustanovení.222 V prípade regulačných technických predpisov sa 

odkazuje na podmienky delegácie obsiahnuté v čl. 10 až 14 nariadení, ktorými boli 

                                                 
220 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES a 
2009/138/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie 
zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy, dokument KOM (2011/00008) v konečnom 
znení, Brusel, 19.01.2011. 
221 Pozri prípad 9/56, Meroni, body 151 a nasledujúce [1957 a 1958], ECR 133, ako aj prípad Romano, 
bod 20, [1981], ECR 1241.    
222 Porovnaj napr. znenie čl.  3 ods. 3, 8 ods. 5 ods. 1 atď. v spojitosti s čl. 33 a znenia napr. čl. 11 ods. 3,  
čl. 15. ods. 3 atď.  návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s využitím 
dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu), dokument KOM (2011/651) 
v konečnom znení, Brusel, 20.10.2011. 
Porovnaj tiež napr. znenie čl. 2 ods. 3, č ods. 1 atď. v spojitosti s čl. 94 a znenia napr. čl. 7 ods. 4, 9 ods. 4 
atď. návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa zrušuje 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES (prepracované znenie), dokument KOM (2011/656) 
v konečnom znení, Brusel, 20.10.2011. 
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zriedené ESAs, v prípade delegovaných aktov sa odkazuje na podmienky delegácie 

osobitne obsiahnuté v návrhoch legislatívnych aktov.  

 

4.2.3 Vykonávacie akty 
 

Napriek skutočnosti, že ustanovenia čl. 291 ZoFEÚ priamo neobsahujú definíciu 

vykonávacieho aktu, možno ich definovať ako právne záväzné akty, ktorých úlohou je 

zabezpečiť jednotné podmienky na vykonávanie právne záväzných aktov Únie 

v členských štátoch. 

 

Pravidlá a všeobecné zásady kontrolného mechanizmu, ktorým členské štáty 

uskutočňujú kontrolu nad vykonávaním vykonávacích právomocí Komisie pri prijímaní 

vykonávacích aktov, musia byť v zmysle ZoFEÚ obsiahnuté v legislatívnom akte, ktorý 

musí mať formu nariadenia. 

 

Aj napriek skutočnosti, že Lisabonská zmluva nadobudla účinnosť 1.12.2009, 

nariadenie, ktoré by všeobecne upravilo procesné postupy vydávania vykonávacích 

aktov Komisiou a kontrolu členských štátov, nadobudlo účinnosť až 1. marca 2011.223 

Predmetné nariadenie (ďalej aj „Nariadenie o komitológii“) zrušilo  rozhodnutie Rady 

o komitológii s výnimkou účinkov ustanovení upravujúcich „regulačný postup 

s kontrolou“, ktorý zostáva zachovaný na účely existujúcich právne záväzných aktov 

Únie, v ktorých sa na tento postup odkazuje. V prípade, ak právne záväzný akt Únie 

(Nariadenie o komitológii používa pojem „základný akt“) odkazuje na „regulačný 

postup bez kontroly“ podľa rozhodnutia Rady o komitológii, bude sa uplatňovať 

„postup preskúmania“ podľa Nariadenia o komitológii. 

 

Tak ZoFEÚ ako ani ustanovenia Nariadenia o komitológii nešpecifikujú, akú 

podobu majú mať vykonávacie akty. Nakoľko úlohou vykonávacích aktov je zabezpečiť 

jednotné podmienky aplikácie právne záväzných aktov Únie, môžu byť vykonávacie 

akty vydané v podobe nariadení, smerníc a rozhodnutí. 

                                                 
223 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa 
ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie. 
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Nie úplne jasnou zostáva otázka, aké právne akty Európskej únie môžu 

predstavovať základný akt, ktorý môže zveriť Komisii vykonávaciu právomoc. 

V prípade delegovaných aktov ZoFEÚ jasne upravuje, že podmienky delegácie môže 

obsahovať len legislatívny akt. Vykonávacie akty môžu byť vydané, ak je potrebné 

dosiahnuť jednotné podmienky na vykonávanie právne záväzných aktov Únie (čiže by 

sa mohlo dôvodiť, že nielen legislatívnych aktov). Z uvedeného by sa účelovo mohlo 

interpretovať, že aj delegovaný akt, ktorý predstavuje právne záväzný akt Únie, by 

mohol obsahovať splnomocnenie pre vydávanie vykonávacích aktov za účelom 

stanovenia jednotných podmienok jeho vykonávania, najmä ak by mal delegovaný akt 

podobu smernice. Z teoretického hľadiska by to bolo možné za podmienky, že 

splnomocnenie obsiahnuté v legislatívnom akte na vydanie delegovaného aktu by 

obsahovalo možnosť, že delegovaný akt môže obsahovať splnomocnenie aj na 

vydávanie vykonávacích aktov Komisiou. K tomuto záveru možno dospieť aj z dôvodu, 

že samotné Nariadenie o komitológii priznáva určitú limitovanú kontrolnú funkciu 

Európskemu parlamentu a Rade vo vzťahu k vydávaniu vykonávacích aktov len 

v prípade, ak bol základný akt prijatý riadnym legislatívnym postupom, teda že sa jedná 

o legislatívny akt. 

 

Možno sa ale nazdávať, že ak sa vychádza z podstaty vykonávacieho aktu, tento 

nemá obsahovať otázky, ktoré sú vyhradené legislatívnym aktom, a preto by 

nelegislatívne akty nemali obsahovať ustanovenia, ktoré by zverovali Komisii 

právomoc prijímať vykonávacie akty za účelom zabezpečenia jednotných podmienok 

vykonávania nelegislatívnych aktov, pokiaľ to výslovne neumožní legislatívny akt.  

 

Nariadenie o komitológii rozlišuje v zásade dva postupy na prijímanie 

vykonávacích aktov, a to konzultačný postup alebo postup preskúmania. Kontrola 

členských štátov nad Komisiou sa nebude vykonávať primárne prostredníctvom Rady, 

ale prostredníctvom výborov. Tieto majú byť zložené zo zástupcov členských štátov, 

pričom týmto výborom predsedá zástupca Komisie, ktorý nedisponuje hlasovacím 

právom.  

Odlišne od delegovaných aktov je kontrolná funkcia Európskeho parlamentu 

a Rady vo vzťahu ku Komisii v procese prijímania vykonávacích aktov relatívne 
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limitovaná, a aj to len vo vzťahu k legislatívnym aktom, ktoré sú prijaté riadnym 

legislatívnym postupom.  Európsky parlament a Rada  majú byť informované 

o návrhoch vykonávacích aktov, ku ktorým majú výbory vydať stanovisko vrátane 

konečných návrhov vykonávacích aktov po vydaní stanovísk výborov. Následne môže 

Európsky parlament a Rada zaslať Komisii ich stanoviská, ak sa domnievajú, že návrh 

vykonávacieho aktu presahuje rámec právomoci Komisie v rozpore s oprávneniami 

vyplývajúcimi zo základného aktu. 

 

4.2.4 Vykonávacie technické predpisy 
 

Vykonávacie technické predpisy sú upravené v nariadeniach o ESAs,224 pričom 

Komisia ich má prijímať prostredníctvom vykonávacích aktov podľa čl. 291 ZoFEÚ. 

Preto vykonávacie technické predpisy predstavujú osobitný druh vykonávacích aktov. 

Odlišne od vykonávacích predpisov nevzniká ani teoretická možnosť, aby 

splnomocnenie na vydanie vykonávacieho technického predpisu bolo obsiahnuté 

v akomkoľvek právne záväznom akte Únie. Uvedené priamo vyplýva z nariadení o 

ESAs. Tieto ustanovujú, že vykonávacie technické predpisy môžu byť vypracované len 

v oblastiach, ktoré sú konkrétne vymedzené v legislatívnych aktoch, ktoré spadajú do 

pôsobností ESAs. 

 

Odlišne od vykonávacích aktov nemôžu byť vykonávacie technické predpisy 

prijímané prostredníctvom smerníc, ale len prostredníctvom nariadení a rozhodnutí.  

 

Vo vzťahu k procesnému postupu prijímania vykonávacích technických 

predpisov platí takmer to isté, čo je vyššie uvedené v prípade regulačných technických 

predpisov, pokiaľ ide o postup vypracovania ich návrhov prostredníctvom ESAs.  

 

Odlišne od regulačných technických predpisov nie je v prípade nezhôd ohľadne 

znenia návrhu vykonávacieho technického predpisu medzi Komisiou a ESAs daná 

právomoc Európskeho parlamentu a Rady vyzvať príslušného komisára, aby spolu 

s predsedom príslušnej ESA na ad hoc schôdzi príslušného výboru Európskeho 

                                                 
224 Pozri Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010.  
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parlamentu alebo Rady boli podávané vysvetlenia ich rozdielnych názorov. Súčasne 

nedisponuje Európsky parlament ani Rada právomocou vzniesť voči vykonávaciemu 

technickému predpisu námietku s účinkom, ktorý by spôsobil, že Komisiou prijatý 

vykonávací technický predpis by nenadobudol účinnosť a teda nebol publikovaný 

v Úradnom vestníku Európskej únie. 

 

Nakoľko nariadenia o ESAs neumožňujú národným orgánom dohľadu, ktoré sú 

členmi jednotlivých ESAs, zamedziť prijatie určitého Komisiou preferovaného znenia 

návrhu vykonávacieho technického predpisu, zostáva otázne, akým spôsobom majú 

členské štáty vykonávať efektívnu kontrolu nad vykonávaním vykonávacích právomocí 

Komisie v zmysle čl. 291 ZoFEÚ. 

 

Vzhľadom na to, že vykonávacie technické predpisy majú byť vypracované 

prostredníctvom vykonávacích aktov podľa čl. 291 ZoFEÚ, mal by sa na postup ich 

prijímania popri procesnom postupe upravenom v nariadeniach o ESAs, vzťahovať aj 

postup ustanovený Nariadením o komitológii. Znamenalo by to, že Komisia by mala 

znenie návrhu vykonávacieho technického predpisu vypracovaného postupom 

upraveným v nariadeniach o ESAs predložiť na rokovanie príslušného výboru v zmysle 

Nariadenia o komitológii. V tejto druhej fáze by už nemali ESAs formálnu právomoc 

zasahovať do postupu prijímania vykonávacieho technického predpisu a znenie 

vykonávacích technických predpisov by mohli pripomienkovať zástupcovia členských 

štátov tvoriaci príslušný výbor. 

 

Na základe posúdenia znenia splnomocňovacích ustanovení návrhov nových 

legislatívnych aktov v oblastí fungovania finančných trhov predložených Komisiou225 

možno dospieť k predbežnému záveru, že Komisia v súčasnosti striktne rozlišuje medzi 

                                                 
225 Porovnaj napr. znenie čl.  29 ods. 3 v spojitosti s čl. 33 a znenia napr. čl. 18 ods. 3,  čl. 19. ods. 9  
návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o 
manipulácii s trhom (zneužívanie trhu), dokument KOM (2011/651) v konečnom znení, Brusel, 
20.10.2011. 
Porovnaj taktiež napr. znenie čl. 60 v spojitosti s čl. 95 a znenia napr. čl. 12 ods. 8, 18 ods. 9 návrhu 
smernice Európskeho parlamentu a Rady o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa zrušuje smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES (prepracované znenie), dokument KOM (2011/656) 
v konečnom znení, Brusel, 20.10.2011. 
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procesným postupom prijímania vykonávacích aktov a medzi procesným postupom 

prijímania vykonávacích technických predpisov.  

 

V prípade vykonávacích technických predpisov Komisia navrhuje 

v legislatívnych aktoch splnomocňovacie ustanovenie v znení napr.: 

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené 

v xxx pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. 

 

Z takéhoto znenia splnomocňovacieho ustanovenia je zjavné, že neodkazuje na 

aplikovateľnosť Nariadenia o komitológii. Súčasne ale v prípade vykonávacích aktov 

Komisia navrhuje v tých istých  legislatívnych aktoch splnomocňovacie ustanovenie 

v znení napr.:  

Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov v súlade s článkom xxx 

nasledovné opatrenia ... Súčasne ustanovenie osobitného článku návrhu legislatívneho 

aktu upravujúce prijímanie vykonávacích aktov ustanovuje: Pri prijímaní vykonávacích 

aktov podľa článku xxx Komisii pomáha Európsky výbor pre cenné papiere zriadený na 

základe rozhodnutia Komisie 2001/528/ES. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia 

(EÚ) č. 182/2011(teda v zmysle Nariadenia o komitológii). 

 

V prípade, ak Komisia pri prijímaní vykonávacích technických predpisov 

nezabezpečí možnosť efektívneho výkonu kontroly činnosti Komisie členskými štátmi, 

môžu sa takto prijaté akty stať predmetom konaní o neplatnosti v dôsledku nedodržania 

požiadavky existencie kontrolného mechanizmu, ktorým majú členské štáty v zmysle čl. 

291 ZoFEÚ disponovať, resp. z dôvodu odlišného uplatňovania kontrolného 

mechanizmu členských štátov v prípade vykonávacích technických predpisov oproti 

vykonávacím aktom, napriek tomu, že predstavujú osobitný druh vykonávacieho aktu. 

 

4.3 Právne nezáväzné normy prijímané ESAs 
 

Tak ako to bolo v prípade európskych výborov orgánov dohľadu (CEBS, 

CEIOPS a CESR) v rámci Lamfallusyho tretej úrovne, majú aj v rámci ESFS nové 

ESAs poskytovať stanoviská inštitúciám Európskej únie a vypracúvať usmernenia 
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a odporúčania.226 Základným cieľom ESAs je prostredníctvom stanovísk, usmernení 

a odporúčaní vytvárať konzistentný, efektívny a účinný prístup v oblasti dohľadu 

a zabezpečiť spoločnú, jednotnú a celistvú aplikáciu práva Európskej únie. 

 

Na rozdiel od regulačných a vykonávacích technických predpisov, stanoviská, 

usmernenia a odporúčania nemajú právne záväzný charakter. Napriek tejto skutočnosti 

nemožno dosah týchto nástrojov „soft law“ podceňovať. Tak v prípade usmernení ako 

aj odporúčaní majú národné orgány dohľadu ako aj finančné inštitúcie, ktorým budú 

usmernenia a odporúčania určené, povinnosť:  

a) vynaložiť všetko úsilie na dodržanie usmernení a odporúčaní, 

b) informovať ESAs ohľadne aplikácie usmernení a odporúčaní.  

 

V lehote dvoch mesiacov od vydania usmernenia alebo odporúčania je každý 

príslušný orgán povinný potvrdiť, či usmernenie alebo odporúčanie dodržal, alebo či má 

v úmysle ho dodržať. Ak ho príslušný orgán  nedodržal a ani nemá úmysel ho 

dodržiavať, je povinný informovať o tejto skutočnosti príslušnú ESA a uviesť dôvody. 

ESAs uverejní skutočnosť, že príslušný orgán nedodržiava a ani nemá v úmysle dodržať 

príslušné usmernenie alebo odporúčanie.  

 

ESA sa môže tiež v individuálnych prípadoch rozhodnúť uverejniť dôvody 

nedodržania uvedeného usmernenia alebo odporúčania uvedené príslušným orgánom. 

Príslušný orgán má byť o takomto uverejnení vopred informovaný.  

 

Ak to uvedené usmernenie alebo odporúčanie vyžaduje, sú aj finančné inštitúcie 

povinné podávať ESAs jasnú a podrobnú správu o tom, či ho dodržiavajú.  

 

Odporúčania a ani usmernenia nemajú povahu právne záväzného aktu EÚ. Pre 

uvedené nie sú a ani nemôžu byť vydávané v podobe smerníc, nariadení či rozhodnutí. 

Súčasne ale nariadenia o ESAs predstavujú právne záväzný akt Európskej únie, ktorý je 

priamo uplatniteľný bez potreby implementácie do národného právneho poriadku, 

priamo vyžadujú, aby príslušné orgány a finančné inštitúcie vynaložili všetko úsilie na 
                                                 
226 Pozri najmä ustanovenia čl. 8 ods. 1 písm. l), ods. 2 písm. c) a d), čl. 16 a 17 nariadení  o ESAs,           
Ú.v. EÚ L 331, 15.12.2010. 
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dodržanie usmernení a odporúčaní. Uvedená konštrukcia vytvára rámec, v ktorom 

právne záväzný akt vyžaduje od verejnoprávnych ako aj súkromnoprávnych subjektov 

dodržiavanie právne nezáväzných aktov. 

 

Uvedená skutočnosť bude v prípade niektorých členských štátov spôsobovať 

relatívne zásadné problémy. Orgán, ktorý je zodpovedný za výkon dohľadu určitého 

sektora finančného trhu v konkrétnom členskom štáte, vrátane jeho práv a povinností, 

ustanovuje národný právny poriadok. V niektorých členských štátoch je funkcia výkonu 

dohľadu zverená jednému orgánu, inde dvom i viacerým orgánom.  

 

V prípade týchto orgánov môže ísť o nezávislé inštitúcie, ktorými sú najmä 

centrálne banky, ale i viac či menej nezávislé osobitné orgány dohľadu. Tieto zväčša 

nedisponujú osobitnou právomocou samostatne  vydávať právne záväzné akty v rámci 

ich národného právneho poriadku, bez existencie osobitného splnomocňovacieho 

ustanovenia obsiahnutého v zákonoch a v súlade s ústavnými princípmi uplatňovanými 

v členských štátoch vo vzťahu k právomociam ich národných orgánov dohľadu. Pre 

uvedené bude do budúcnosti viac ako problematické, aby národné orgány dohľadu 

mohli sankcionovať nedodržiavanie právne nezáväzných aktov EÚ. Preto vo vzťahu k 

usmerneniam a odporúčaniam ESAs budú musieť členské štáty v súlade s ich ústavnými 

princípmi kreovať model, ktorý umožní transformovať právne nezáväzné akty EÚ na 

právne záväzné akty v rozsahu národného právneho poriadku konkrétneho členského 

štátu, aby bolo možné zabezpečiť ich riadne dodržiavanie. 

 

4.4 Normotvorná činnosť EÚ v oblasti úverových inštitúcií v rámci 
ESFS 

 

Reflektujúc na proces kreovania nového Európskeho systému finančného 

dohľadu nadväzovali a nadväzujú legislatívne návrhy rôznych právnych aktov, ktoré 

majú dotvárať právomoci nových ESAs v oblasti regulácie činnosti úverových inštitúcií. 

V nasledujúcich podkapitolách je pozornosť venovaná najmä tzv. CRD III smernici, 

ktorou bola novelizovaná IV. banková smernica, návrhom týkajúcich sa tzv. smernice 

CRD IV a nariadeniu CRR, ktorými má byť IV. banková smernica nahradená, ako aj 
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zámerom Komisie prijať komplexnú regulácie v oblasti krízového manažmentu 

úverových inštitúcií.    

 

4.4.1 CRD III smernica 
 

Ako relevantnejšie protikrízové opatrenie možno vnímať návrh CRD III 

smernice, ktorý Komisia predstavila dňa 13.7.2009. Jej predmetom boli úpravy 

a doplnenia najmä v dvoch oblastiach,  ktoré sa týkali: 

- regulácie striktnejších požiadaviek vo vzťahu k resekuritizácii,227 

- regulácie odmeňovania v úverových inštitúciách a investičných spoločnostiach. 

 

Nielen predmet ale aj obsah úpravy odmeňovania vyvolal kontroverzné reakcie. 

Problematika odmeňovania tak v úverových inštitúciách ako aj investičných 

spoločnostiach nebola do návrhu Komisie predmetom harmonizovanej regulácie a ani 

dohľadu v členských štátoch. Jej cieľom bolo nastavenie postupov politík odmeňovania, 

ktoré odrážajú princípy účinného riadenia rizík a umožniť príslušným orgánom 

dohliadať uplatňovanie predmetných politík a ich porušenia sankcionovať. 

 

Smernica CRD III bola publikovaná dňa 14.12.2010,228 pričom podľa čl. 5 

nadobudla účinnosť 15.12.2010. Oblasť odmeňovania mala byť podľa čl. 3 ods. 1      

písm. a) CRD III smernice implementovaná do národných právnych poriadkov do 

1.1.2011. Stanovenie 15 dňovej lehoty na implementovanie smernice do 27 národných 

právnych poriadkov členských štátov predstavovalo nesplniteľnú úlohu. Popri tejto 

skutočnosti, čl. 3 ods. 2 CRD III smernice obsahuje úpravu, ktorá by sa pri presnej 

implementácií mohla v konkrétnom prípade dostať do kolízie s princípom zákazu 

retroaktivity. Predmetné ustanovenie, ktoré malo byť od 1.1.2011 implementované do 

národných poriadkov členských štátov požadovalo nasledovné: „Zákony, iné právne 

                                                 
227 V zmysle čl. 4 bod. 40a smernice 2006/48/ES sa resekuritizáciou rozumie sekuritizácia, v ktorej sa 
riziko súvisiace s podkladovou skupinou expozícií rozdeľuje na tranže a minimálne jedna z podkladových 
expozícií je sekuritizačnou pozíciou. 
228 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/76/EÚ z  24. novembra 2010, ktorou sa menia 
a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu 
a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu Text s významom pre EHP,         
Ú. v. EÚ L 329, 14.12.2010, str. 3 – 35. 
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predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s bodom 1 prílohy I 229 si 

vyžadujú, aby úverové inštitúcie uplatňovali zásady v nich ustanovené na:  

 

i) odmeny splatné na základe zmlúv uzavretých pred skutočným dátumom vykonávania             

v každom členskom štáte a pridelených alebo vyplatených po tomto dátume; a  

 

ii) v prípade služieb poskytovaných v roku 2010 na odmeny, ktoré boli pridelené, ale 

zatiaľ nevyplatené, pred dátumom skutočného vykonávania v každom členskom štáte. 

Kontroverznosť CRD III smernice v oblasti odmeňovania možno chápať aj 

z pohľadu voľby právneho základu pre túto úpravu. Ustanovenia CRD III smernice 

majú právny základ v článku 53 Zmluvy o fungovaní Európskej únie230 [pôvodne čl. 47 

Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva]. Predmetný článok sa týka harmonizácie 

slobody usadiť sa. V dôvodovej správe návrhu CRD III smernice Komisia obhajuje 

použitie čl. 47 ods. 2 ZoES tou skutočnosťou, že predmetná problematika sa dopĺňa do 

existujúcej smernice 2006/48/ES, a preto sa návrh zakladá na rovnakom článku, na 

akom bola navrhnutá samotná smernica. Súčasne úvodné ustanovenie smernice v bode 

14 uvádza, že: „Ustanovenia o odmeňovaní by sa mali uplatňovať bez toho, aby bolo 

dotknuté plné uplatňovanie základných práv zaručených zmluvami, najmä článok 153 

ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, všeobecné zásady vnútroštátneho zmluvného 

a pracovného práva, právne predpisy týkajúce sa práv a účasti akcionárov a 

všeobecných povinností správnych a dozorných orgánov dotknutej inštitúcie, ako aj 

prípadných práv sociálnych partnerov na uzatváranie a presadzovanie kolektívnych 

dohôd, v súlade s vnútroštátnym právom a zvykmi.“  

 

Nutnosť harmonizovania politík odmeňovania odôvodnila Komisia aj tým, že 

táto oblasť predstavuje plnenie cieľov skupiny G20, ktoré boli deklarované na zasadnutí 

zo dňa 2. apríla 2009 v Londýne, ako aj v správe Fóra pre finančnú stabilitu. Tak 

z dôvodovej správy ako ani zo samotnej CRD III smernice nie je zjavné, ako majú 

členské štáty implementovať právne záväzný akt do národných právne záväzných 

                                                 
229 Bod 1. Prílohy I CRD III smernice obsahuje oddiel 11, ktorý sa dopĺňa do prílohy IV. bankovej 
smernice, a ktorý upravuje politiky odmeňovania. 
230 Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Charta 
základných práv Európskej únie, Ú.v. EÚ C 83, 30.03.2010. 
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noriem, bez toho, aby mohlo prípadne dôjsť k negatívnemu zasahovaniu do súkromného 

práva v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, nakoľko stanovenie, resp. limitovanie 

formy vyplácania odmeny predstavuje v nejednom členskom štáte základnú náležitosť 

zmlúv upravujúcich pracovnoprávny vzťah, ktoré tvoria súčasť súkromného práva, 

a ktoré vyžadujú na svoju zmenu súhlas oboch zmluvných strán.  

 

Pritom ustanovenie čl. 153 ods. 5 ZoFEÚ vymedzuje, že ustanovenia čl. 153, 

ktoré upravujú rozsah pôsobnosti Únie v oblasti sociálnej politiky, sa nevzťahujú na 

odmenu, právo združovať sa, právo na štrajk alebo na výluku. Komisia sa zrejme aj 

z týchto dôvodov snažila „napasovať“ úpravu odmeňovania do systému riadenia rizík, 

čím sa majú limitovať negatívne stimuly určitých skupín zamestnancov uskutočňovať 

také obchody, ktoré sú pre nich výhodné z pohľadu odmeňovania, ale súčasne nemusia 

byť, resp. môžu byť absolútne nevhodné pre udržanie finančnej stability inštitúcie 

v blízkej či vzdialenejšej budúcnosti. Na základe uvedeného smernica upravuje, že 

pevná a variabilná zložka celkovej odmeny majú byť primerane vyvážené, pričom 

primeranosť pomeru určuje finančná inštitúcia. Variabilná zložka má byť ďalej 

rozčlenená na zložku vyplácanú v peňažnej forme a na zložku vyplácanú v nepeňažnej 

forme, ktorá má pozostávať z finančných nástrojov, ktoré odzrkadľujú kreditnú kvalitu 

úverovej inštitúcie (najmä akcie). Súčasne má byť minimálne 40% variabilnej zložky 

odmeny (môže sa týkať tak peňažnej ako aj nepeňažnej formy) vyplatená najskôr po 

uplynutí lehoty troch až piatich rokov od jej priznania. Ak je ale výška pomeru 

variabilnej zložky vo vzťahu k pevnej zložke stanovená „obzvlášť vysoko“, má sa 

odklad vyplatenia vzťahovať minimálne na 60% sumy variabilnej zložky.  

 

Cieľ regulácie je pochopiteľný, nakoľko sa ním sleduje, aby finančná inštitúcia, 

ktorá je vystavená riziku finančnej nestability, nevyplácala najmä vrcholovému 

manažmentu neprimerane vysoké odmeny za obchody, ktoré mohli dopomôcť k vzniku 

takejto situácie. Je ale potrebné súčasne konštatovať, že v závislosti od spôsobu 

implementácie politík odmeňovania do národného právneho poriadku v členskom štáte 

nemožno vylúčiť, že úprava odmeny u osoby, na ktorú sa uplatňovanie politík 

odmeňovania má uplatňovať, môže viesť v budúcnosti k súdnym sporom. V takej 

situácií by mohol vnútroštátny súd, ktorý by mal rozhodovať o takomto spore, osloviť 
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Súdny dvor Európskej únie s otázkami v rámci konania o predbežnej otázke, týkajúcimi 

sa súladu predmetnej úpravy s ustanoveniami čl. 2 až 6, čl. 45 (2) a čl. 153 (5) ZoFEÚ 

z dôvodu ujasnenia rozsahu právomoci v Európskej únii v oblasti odmeňovania.  

 

4.4.2 Návrh smernice CRD IV a nariadenia CRR 
 

 V reakcii na globálnu finančnú krízu predstavil Bazilejský výbor návrh úprav vo 

vzťahu k Bazilej II štandardom, s cieľom zvýšiť odolnosť finančných inštitúcií voči 

negatívnemu vývoju na finančných trhoch a to najmä  prostredníctvom: 

- posilnenia rámca vlastných zdrojov a to tak ich kvalitatívnej ako aj 

kvantitatívnej zložky, 

- zvýšenia miery pokrytia rizika, 

- stanovením ukazovateľa maximálneho zadlženia – tzv. ukazovateľ pákového 

efektu (leverage ratio), 

- zavádzania opatrení za účelom redukovania procyklikality a tvorbou rezerv na 

proticyklické fázy, 

- zavádzania globálnych štandardov likvidity pozostávajúcich zo stanovenia 

� ukazovateľa minimálnej likvidity (Liquidity Coverage Ratio), 

� ukazovateľa štrukturálnej likvidity (Net Stable Funding Ratio), 

� minimálnych nástrojov na sledovanie likvidity. 

 

Uvedené návrhy, známe ako Bazilej III štandardy, boli publikované v decembri 

2010 a revidované v júni 2011.231 

 

Dňa 20.07.2011 predstavila Komisia návrhy legislatívnych aktov tzv. CRD IV 

noriem. Predmetné návrhy pozostávajú z návrhu smernice232 (ďalej len „CRD IV“) 

                                                 
231 Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems - revised 
version June 2011 ako aj Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and 
monitoring, version Dezember 2010.  
232 Návrh Komisie - Smernica Európskeho parlamentu a Rady o prístupe k činnosti úverových inštitúcií 
a o prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, ktorou sa mení 
a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom 
dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom 
konglomeráte [KOM (2011) 453 v konečnom znení - 2011/0203 (COD)]. 
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a návrhu nariadenia233 (ďalej len „CRR“). Jedným z hlavných cieľov návrhov CRR a 

CRD IV je reagovať na globálnu finančnú krízu a implementovať do regulatórneho 

rámca aj vyššie uvedené nástroje, ktoré sú predmetom Bazilej III.  

 

Osobitne v oblasti požiadaviek na vlastné zdroje, tieto sa oproti Bazilej II 

štandardu upravili tak, že finančné inštitúcie majú v zásade spĺňať nasledovné 

požiadavky na vlastné zdroje: 

a) podiel vlastného kapitálu (kmeňového) v zložke Tier 1 má predstavovať 4,5 %, 

b) podiel kapitálu Tier 1 má predstavovať 6 %, 

c) celkový podiel kapitálu (Tier 1 kapitál a Tier 2 kapitál) má predstavovať 8 %.  

 

Uvedeným návrhom dochádza k navýšeniu požiadaviek na vlastné zdroje 

spadajúce pod Tier 1 kapitál na 6%, z ktorého 4,5% má predstavovať tzv. vlastný 

(kmeňový) kapitál a 1,5% dodatočný kapitál zaradený do Tier 1 kapitálu.234 

 

Tak pre nové požiadavky na vlastné zdroje, ako aj na uplatňovanie nových 

nástrojov sa navrhujú prechodné obdobia, aby úverové inštitúcie mohli postupne 

realizovať kroky, s cieľom ich plnenia. V závislosti od závažnosti zmien, ktoré budú 

musieť úverové inštitúcie realizovať, sú prechodné ustanovenia navrhnuté v rozmedzí 

dvoch až desiatich rokov od vstupu CRD IV a  CRR do účinnosti.   

 

Komisia návrhom CRD IV a CRR prvý krát zamýšľa štiepiť základné, teda 

legislatívne akty na reguláciu činnosti úverových inštitúcií do dvoch druhov noriem, 

a to do smernice a nariadenia. Právnym základom návrhu CRD IV smernice je 

štandardne čl. 53 Zmluvy o fungovaní Európskej únie [pôvodne čl. 47 Zmluvy 

o založení Európskeho spoločenstva], ktorého ustanovenia sú obsiahnuté v kapitole 

upravujúcej právo usadiť sa (sloboda podnikania). Dané ustanovenie ZoFEÚ 

splnomocňuje Európsky parlament a Radu prijímať riadnym legislatívnym postupom 

                                                 
233 Návrh Komisie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnych požiadavkách na 
úverové inštitúcie a investičné spoločnosti, Brusel, 20. júla 2011, [KOM (2011) 452 v konečnom znení. 
234 Vlastné zdroje finančnej inštitúcie majú pozostávať z Tier 1 a Tier 2 kapitálu. Tier 1 kapitál má 
pozostávať z dvoch zložiek, a to z tzv. vlastného (kmeňového) kapitálu a dodatočného kapitálu. Uvedené 
položky zložiek Tier 1 a Tier 2 kapitálu sú presne zadefinované, vrátane mechanizmov úpravy ich 
hodnoty.  
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normy na koordináciu ustanovení, zákonov,  iných právnych predpisov a správnych 

opatrení v členských štátoch týkajúcich sa začatia a vykonávania podnikateľskej 

činnosti len v podobe smerníc. 

 

Z uvedeného vyplýva, že návrh nariadenia CRR sa nemôže opierať o 

ustanovenie čl. 53 ZoFEÚ, a preto boli za právny základ nariadenia CRR zvolené 

ustanovenia článku 114 ZoFEÚ, ktorý predstavuje všeobecné splnomocnenie na 

prijímanie aproximačných právnych aktov EÚ s cieľom dosiahnuť vytvorenie 

a fungovanie vnútorného trhu. Odlišne od  ustanovenia čl. 53 ZoFEÚ čl. 114 

neobsahuje obmedzenie, pokiaľ ide o podobu takéhoto právneho aktu,  teda môže ním 

byť nielen smernica, ale aj nariadenie.  

 

Komisia využila tento model štiepenia návrhov právnych aktov do rôznych 

druhov aktov, teda do smernice a nariadenia nielen v prípade návrhov týkajúcich sa 

regulácie činnosti úverových inštitúcií, ale aj v prípade rekodifikácie regulácie 

uskutočňovania podnikateľskej činnosti investičných spoločností – tzv. MiFID II,235 či 

v oblasti zneužívania trhu (obchodovanie s využitím dôverných informácií, manipulácia 

s trhom).236 

 

Z pôvodnej smernice CRD doplnenej smernicami CRD I až III bola z návrhu 

CRD IV smernice vyňatá regulácia technických nástrojov, ktoré sa využívajú na 

vykonávanie dohľadu nad obozretným podnikaním úverových inštitúcií. Súčasťou CRD 

IV smernice majú zostať ustanovenia týkajúce sa: 

- požiadaviek na zriaďovanie úverových inštitúcií, 

- ustanovení týkajúcich sa slobody usadiť sa a slobody poskytovania služby, 

- vzťahov s tretími krajinami, 
                                                 
235 Návrh Komisie - Smernica Európskeho parlamentu a Rady o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa 
zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES (prepracované znenie), Brusel 20.10.2011, 
KOM(2011) 656 v konečnom znení; Návrh Komisie - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o 
trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie [EMIR] o mimoburzových 
derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, Brusel 20.10.2011, KOM(2011) 
652 v konečnom znení. 
236 Návrh Komisie – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s využitím dôverných 
informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu), Brusel 20.10.2011, KOM(2011) 651 v konečnom 
znení; Návrh Komisie – Smernica Európskeho parlamentu a Rady o trestných sankciách za obchodovanie 
s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom, Brusel 20.10.2011, KOM(2011) 654 
v konečnom znení. 
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- dohľadu nad obozretným podnikaním vrátane kompetencií príslušných orgánov 

hostiteľského a domovského členského štátu, 

- právomoci dohľadu vrátane ukladania sankcií a opravných prostriedkov, 

- dohľadu na konsolidovanom základe, 

- kapitálových rezerv, 

- zadefinovania oblastí, v ktorých môže Komisia vydávať delegované akty a 

vykonávacie akty. 

 

Cieľom nariadenia CRR je vytvoriť jednotné podmienky v oblasti regulácie 

technických nástrojov obozretného podnikania. Z tohto dôvodu boli do nariadenia 

včlenené, okrem prílohy I. bankovej smernice, ktorá ustanovuje zoznam činností 

úverových inštitúcií, na ktoré sa vzťahuje vzájomné uznávanie, všetky ostatné prílohy 

IV. bankovej smernice. Popri úmysle úplnej harmonizácie je ďalším cieľom návrhu 

CRR nariadenia odstránenie komplikovaného systému vzájomných odkazov medzi 

bankovou smernicou a smernicou o kapitálových požiadavkách. Predmetom nariadenia 

CRR sú preto najmä oblasti regulácie týkajúce sa: 

- vlastných zdrojov a ich správneho vykazovania,  

- správnej kalkulácie požiadaviek na vlastné zdroje na základe vyhodnotenia 

najmä kreditného rizika, operačného rizika, trhového rizika, rizika vyrovnania a 

rizika úpravy ocenenia pohľadávok, 

- veľkej majetkovej angažovanosti, 

- sekuritizácie a resekuritizácie,  

- likvidity, 

- pákového efektu,237 

- zverejňovania informácií. 

 

Ustanovenia CRD IV noriem majú k 1.1. 2013 nahradiť existujúcu úpravu CRD 

smerníc, pričom z dôvodu nutnosti, aby sa úverové inštitúcie mohli plne adaptovať 

                                                 
237 Pákovým efektom sa podľa návrhu CRR nariadenia rozumie relatívna výška aktív inštitúcie, 
mimosúvahových záväzkov a prípadných záväzkov, ktoré je potrebné zaplatiť, dodať alebo poskytnúť 
ako záruku, vrátane záväzkov z prijatých finančných prostriedkov, prijatých záväzkov, derivátov, alebo 
zmlúv o spätnom odkúpení, s výnimkou záväzkov, ktoré možno uplatniť len počas likvidácie inštitúcie,       
v porovnaní s vlastnými zdrojmi inštitúcie. 
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novým podmienkam, sú pre rôzne oblasti stanovené prechodné obdobia, ktoré končia 

v priebehu rokov 2015 až 2021. 

 

Napriek skutočnosti, že CRR je navrhnutá vo forme nariadenia, pri ktorom sa 

transpozícia do národného právneho poriadku nevykonáva, sú členské štáty povinné 

prijať také implementačné opatrenia, ktoré odstránia právne prekážky v uplatňovaní 

nariadenia. Nakoľko návrh nariadenia CRR obsahuje ustanovenia, ktoré sú v súčasnosti 

predmetom platných CRD smerníc, a teda sú implementované do právnych poriadkov 

členských štátov prostredníctvom právne záväzných zákonných a podzákonných 

noriem, budú musieť členské štáty realizovať revíziu národných právne záväzných 

noriem a zrušiť v nich tie ustanovenia, ktoré by predstavovali duplicitnú právnu úpravu, 

resp. ktoré by odporovali nariadeniu.  

 

Súčasne by bolo vhodné, v závislosti od legislatívnych pravidiel daného 

členského štátu, do novelizovaných  právnych noriem doplniť napr. prostredníctvom 

odkazov pod čiarou informácie, že určitá právna úprava je predmetom ustanovení 

nariadenia CRR.  

 

Tak CRD IV ako aj CRR navrhujú, aby Európske orgány dohľadu (najmä 

European banking Authority) vypracovali návrhy regulačných a vykonávacích 

technických predpisov, ktoré má prijať Komisia. 

Nakoľko aj tieto technické predpisy majú byť prijímané vo forme nariadenia, 

teda ako právne záväzný akt EÚ, ktorý je priamo aplikovateľný, nebudú nariadenia 

vyžadovať implementáciu do národných právnych poriadkov a stanú sa záväznými 

v podobe, v akej budú publikované v Úradnom vestníku Európskej únie.  

Dôsledok tejto skutočnosti bude, že regulácia môže byť minimálne v priebehu 

prvých rokoch implementácie nového právneho rámca regulácie ťažšie zrozumiteľnejšia 

pre adresátov regulácie ako aj pre orgány dohľadu.  

Prehľadnosť právneho rámca bude zrejme komplikovať aj skutočnosť, že návrh 

nariadenia CRR, ako aj návrhy technických predpisov prijímaných vo forme nariadení, 

budú odkazovať v mnohých prípadoch na ustanovenia novej CRD IV smernice. 

Nakoľko smernica podlieha implementačnému procesu a v konkrétnom členskom štáte 
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je záväzná právna norma, prípadne viacej noriem, ktoré implementujú predmetnú 

smernicu, môže byť odkaz v nariadení CRR a v technických predpisoch na konkrétne 

ustanovenie smernice CRD IV možno až zavádzajúci, nakoľko smernica ako taká  vo 

všeobecnosti nedisponuje bezprostrednou uplatniteľnosťou.  

 

Adresát práv a povinností bude musieť pri uplatňovaní národných právnych 

predpisov sledovať, či existujú nariadenia v danej oblasti. Následne bude musieť 

pracovať s konkrétnym nariadením a v prípade, ak budú nariadenia odkazovať na znenie 

novej CRD IV smernice, pracovať zrejme s tabuľkami zhody, aby zistil, do ktorého 

ustanovenia právne záväzného predpisu bolo predmetné ustanovenie transponované. Až 

takýmto postupom poskladá mozaiku textu, ktorý ustanoví rozsah jeho práv 

a povinností pri uskutočňovaní jeho činnosti.  Podmienkou pre to, aby bol subjekt, na 

ktorý sa vzťahuje vecná pôsobnosť nariadení, ktoré budú odkazovať na ustanovenia 

smerníc, je, aby členské štáty mali zverejnené minimálne tabuľky zhody, alebo vyvinuli 

iný systém, ktorý by umožnil identifikovať, ako a do ktorej právne záväznej  národnej 

normy bolo transponované ustanovenie smernice CRD IV. 

 

Ďalšou výzvou pre adresáta práv a povinností môže byť otázka používanej 

terminológie. Návrh nariadenia CRR pracuje s terminológiou, ktorá je zadefinovaná 

v návrhu CRD IV smernice. Zväčša ide o pojmy, ktoré boli postupne definované, 

upravované a dopĺňané od I. bankovej smernice až po IV. bankovú smernicu. Uvedené 

pojmy boli do národných právnych poriadkov implementované tak, aby zodpovedali 

pojmom, ktoré boli už zaužívané – napríklad pojem úverová inštitúcia bol v niektorých 

členských štátoch implementovaný pod pojmom banka, pojem investičná spoločnosť 

pod pojmom  obchodník s cennými papiermi. Nakoľko nariadenie CRR a ani technické 

predpisy, ktoré budú prijímané vo forme nariadení, nemôžu brať ohľad na pojmy, pod 

ktorými boli pojmy smernicových úprav implementované do 27 národných poriadkov 

členských štátov Európskej únie, zostáva otázkou, či nebudú musieť členské štáty 

zvážiť úpravu pojmov v národnej legislatíve tak, aby zodpovedala pojmom, ktoré budú 

používané v nariadeniach, a to v snahe zabezpečiť jednoznačnosť, na ktoré subjekty sa 

práva a povinnosti regulovaných subjektov vzťahujú. Zrejme to nebude jednoduchá 

úloha, a to najmä v takých prípadoch, kedy pojem smernice bol implementovaný 
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s ohľadom na špecifiká existujúceho právneho poriadku a jeho inštitúty najmä 

v dôsledku uplatňovania princípu minimálnej harmonizácie napr. v niektorých 

oblastiach  práva obchodných spoločností. 

  

Na základe uvedeného je legitímne klásť otázku, či využívanie právnej formy 

nariadenia pre reguláciu oblasti, ktorá už bola v minulosti vo veľkej miere pokrytá 

úpravou obsiahnutou v smerniciach, možno považovať z pohľadu členských štátov za 

vhodnú a súladnú najmä s princípom proporcionality, ktorý je obsiahnutý v čl. 5 

Zmluvy o Európskej únii a v Protokole č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity 

a proporcionality, ktorý je pripojený k ZoFEÚ. 

 

Základným znakom princípu proporcionality je, že spôsob a forma prijímaného 

opatrenia má zodpovedať cieľu, ktorý je sledovaný. Stála judikatúra Súdneho dvora 

Európskej únie zdôrazňuje, že: 

„...zásada proporcionality, ktorá patrí medzi všeobecné zásady práva 

Spoločenstva, vyžaduje, aby akty orgánov Spoločenstva neprekračovali hranice toho, čo 

je vhodné a nevyhnutné na dosiahnutie legitímnych cieľov, ktoré daná právna úprava 

sleduje,“238 čím sa má na zreteli, že pokiaľ sa ponúka výber z niekoľkých vhodných 

opatrení, je potrebné zvoliť to, ktoré je najmenej obmedzujúce, a že spôsobené 

nevýhody nemôžu byť neprimerané vo vzťahu k sledovanému cieľu. 

 

Pre uvedené by sa mohlo argumentovať, že z legislatívno-technického hľadiska 

by sa mali uprednostňovať smernice pred nariadeniami, rámcové smernice pred 

detailnými smernicami, a to najmä v prípadoch, keď obsah navrhovaných nových 

nariadení je už pokrytý existujúcimi smernicami, ktoré boli už do národných poriadkov 

riadne implementované. Uvedený argument mal legislatívnu oporu v primárnom práve, 

a to v  Protokole (č. 30) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality (1997), ktorý 

bol pripojený k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva. Podľa bodu 6 tohto 

protokolu má byť: „forma konania Spoločenstva čo najjednoduchšia v súlade s 

uspokojivým dosiahnutím cieľa opatrenia a potrebou účinného presadzovania. 

                                                 
238 Pozri najmä rozsudky ESD z 18. novembra 1987, Maizena, 137/85, Zb. str.. 4587, bod 15; zo 
7. decembra 1993, ADM Ölmühlen, C-339/92, Zb. str. I-6473, bod 15, a z 11. júla 2002, Käserei 
Champignon Hofmeister, C-210/00, Zb. str. I-6453, bod 59. 
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Spoločenstvo má vydávať zákony iba v nevyhnutnom rozsahu. Za nezmenených 

ostatných okolností by mali byť smernice uprednostňované pred nariadeniami a 

rámcové smernice pred podrobnými opatreniami. Smernice tak, ako sú stanovené v 

článku 249 zmluvy, majú ponechať vnútroštátnym orgánom voľbu foriem a metód, 

pričom majú byť záväzné pre každý členský štát, ktorému sú adresované, pokiaľ ide o 

výsledok, ktorý sa má dosiahnuť.“ 

 

Lisabonskou zmluvou bol predmetný protokol zrušený a nahradený Protokolom 

(č. 2) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, ktorý je pripojený k Zmluve 

o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie. Súčasne bola Protokolom (č.1) 

popri oprávneniach upravených v čl. 12 Zmluvy o Európskej únii vymedzená 

kompetencia národných parlamentov vyjadrovať názory vo vzťahu k návrhom 

legislatívnych aktov Európskej únie. Tak Protokol č. 1 ako aj protokol  č. 2 sú zamerané 

na právomoci národných parlamentov pri uplatňovaní zásady subsidiarity. Ustanovenia 

ZoEÚ ani ustanovenia ZoFEÚ neupravujú jasné právomoci a konania národných 

parlamentov vo vzťahu k uplatňovaniu zásady proporcionality.   

 

Povinnosti inštitúcií Európskej únie vo vzťahu k zásade proporcionality 

a subsidiarity sú zhmotnené v čl. 1 Protokolu č. 1 tak, že „každá inštitúcia má 

zabezpečovať trvalé dodržiavanie zásad subsidiarity a proporcionality vymedzených v 

článku 5 Zmluvy o Európskej únii.“ 

Ustanovenie čl. 5 Zmluvy o Európskej únii vymedzuje zásadu proporcionality 

v ods. 4 tak, že: „Podľa zásady proporcionality neprekračuje obsah a forma činnosti 

Únie rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov zmlúv. Inštitúcie Únie 

uplatňujú zásadu proporcionality v súlade s Protokolom o uplatňovaní zásad 

subsidiarity a proporcionality.“ 

 

Vo vzťahu k výberu právneho aktu je rámec proporcionality doplnený 

povinnosťou upravenou v čl. 296 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý 

vymedzuje, že: „Ak zmluvy neustanovujú druh aktu, ktorý sa má prijať, inštitúcie si ho 

vyberú od prípadu k prípadu v súlade s uplatniteľnými postupmi a zásadou 

proporcionality.“ 



153 

Pre vyššie vymedzený rozsah zásady proporcionality možno dospieť k názoru, 

že význam odkazov čl. 1 Protokolu č. 1 na čl. 5 Zmluvy o Európskej únii a opačne je vo 

vzťahu k uplatňovaniu zásady proporcionality nepatrný, nakoľko tieto ustanovenia sú 

vo vzťahu k uplatňovaniu zásady proporcionality a najmä vo vzťahu k právomociam 

národných parlamentov pri vykonávaní kontroly nad jej uplatňovaním nekonkrétne a 

neupravujú presný mechanizmus obdobný mechanizmu pre výkon kontroly nad 

uplatňovaním zásady subsidiarity. Prijatím vyššie uvedených Protokolov č. 1 a 2 bola 

z primárneho práva priamo vypustená preferencia voľby druhu aktu v prospech 

smernice oproti nariadeniu.   

Napriek tejto skutočnosti možno dôvodiť, že harmonizácia prostredníctvom 

nariadení by sa mala využívať najmä v prípadoch, kedy predmet regulácie nie je vôbec 

upravený, resp. národné úpravy ohľadne aplikácie konkrétnej oblasti alebo právneho 

inštitútu sú natoľko odlišné, že predstavujú prekážku riadneho fungovania vnútorného 

trhu. V takom prípade by nariadenia mali ponímať prevažnú, ak nie celú časť matérie 

oblasti regulácie, ako je to napríklad v prípade regulácie ratingových agentúr.239 

Súčasne prax ukázala, že existujú oblasti ako sú dovozné clá či výkupné kvóty, kde 

voľba nariadenia ako druhu aktu predstavuje adekvátnu aplikáciu princípu 

proporcionality.  

 

Argument, že ak by bola regulácia ponechaná len na smernice, dávalo by to 

prílišnú flexibilitu členským štátom pri transpozícií a implementácií, nie je primeraný a 

opodstatnený, nakoľko pokiaľ je smernica dostatočne detailná a presne vymedzuje 

práva a povinnosti, nemá členský štát flexibilitu pri jej implementácií, pokiaľ sa nechce 

vystaviť hrozbe sankčného postihu pre nesprávnu implementáciu. V tomto smere 

možno odkázať aj na existujúcu judikatúru Súdneho dvora Európskej únie.240  

 

Základným cieľom legislatívy by malo byť, aby poskytovala subjektom aspoň 

z právneho hľadiska relatívne jednoduchú, jasnú, určitú, prehľadnú a ucelenú 

informáciou ohľadne ich práv a povinností. 

                                                 
239 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových 
agentúrach. 
240 Napríklad Rozhodnutie ESD z 21 júna 1973 - Commission of the European Communities v Italian 
Republic - Forest reproductive material - Case 79-72, European Court reports 1973 str.  00667, bod 7. 
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V prípade rozštiepenia právnej úpravy bankovej regulácie do smernice 

a nariadenia možno očakávať, že splnenie tohto cieľa bude pre členské štáty 

ekonomicky nákladné, a že práca tak v normotvornej ako aj aplikačnej praxi bude 

v prechodnom období, pokiaľ členské štáty prispôsobia národnú legislatívu novému 

právnemu rámcu, sťažená a pre užívateľov predpisov možno až zmätočná.  

 

Súčasne bude potrebné vyčkať, či trend štiepenia právnej úpravy určitej 

regulovanej oblasti, ktorá už bola predmetom rozsiahlej harmonizácie, zostane 

limitovaný na oblasť regulácie subjektov finančných trhov, alebo či sa touto cestou 

úplnej harmonizácie vydá Komisia aj v iných oblastiach za účelom dobudovania 

a zabezpečenia riadneho fungovania vnútorného trhu. Ak predmetné návrhy 

využívajúce štiepenie úpravy do smerníc a nariadení budú prijaté, možno očakávať, že  

Komisia to využije, aby aj do budúcnosti navrhovala rekodifikácie existujúcich 

legislatívnych aktov týmto spôsobom. Bude závisieť od členských štátov, či po prvých 

skúsenostiach s úpravou národných právnych poriadkov vo vzťahu k takémuto modelu 

zostanú aj naďalej naklonené tejto metóde preferujúcej úplnú harmonizáciu.  

 

4.4.3 Iniciatívy Komisie v oblasti budúcej úpravy krízového manažmentu 
 

Existujúci rámec rozsahu právomocí národných orgánov dohľadu, ako aj nejasné 

pravidlá spolupráce v oblasti krízového manažmentu vo vzťahu k cezhranične 

pôsobiacim bankovým skupinám, poukázali na potrebu vyhodnotiť existujúci právny 

stav, najmä vo vzťahu k prekážkam účinnej spolupráce a predstaviť návrhy nových 

legislatívnych riešení. 

 

Dňa 20.10.2009 zverejnila Komisia svoje oznámenie, v ktorom predstavila 

návrh rámca pre cezhraničný krízový manažment v bankovom sektore.241 Uvedené 

oznámenie sa snažilo zamerať na otázky včasnej intervencie, nástrojov riešenia 

problémovej úverovej inštitúcie a riešenie stavu jej úpadku. 

                                                 
241 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru, Európskemu súdnemu dvoru a Európskej centrálnej banke: Rámec EÚ pre cezhraničné krízové 
riadenie v bankovom sektore, Bruseli 20. 10. 2009, KOM(2009) 561 v konečnom znení. 
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Osobitosťou materiálu je, že sa snaží predstaviť úpravu, ktorá je založená na 

ekonomickom koncepte skupinovej podpory, ktorý v podstate neguje koncept právnej 

subjektivity dcérskych spoločností bankovej skupiny. Uvedené sa odráža v návrhoch, 

aby medzi nástroje včasnej intervencie patrila aj tzv. vnútroskupinová podpora, ktorá by 

spočívala v tom, že členovia bankovej skupiny, ktorí sa nachádzajú v dobrej finančnej 

situácií, by mohli prevádzať aktíva na subjekt, ktorý je vystavený finančným 

problémom, a to za podmienok, ktoré neodrážajú podmienky uplatňované na trhu.  

Súčasne materiál identifikoval aj prekážky, ktoré pozostávajú v právach 

akcionárov, ktoré im priznávajú obchodné smernice, a ktoré by mohli mať vplyv na 

rýchle konanie v prípade problémového subjektu bankovej skupiny. Preto materiál 

hľadá riešenia na obmedzenie práv akcionárov v záujme zabezpečenia finančnej 

stability bankovej skupiny. 

Okrem iného materiál hľadá odpovede na financovanie záchranných opatrení, 

napr. vytvorením konceptu ex ante príspevkov úverových inštitúcií do špecifických 

fondov, prípadne do schém ochrany vkladov, ktoré by sa mohli použiť na realizovanie 

stabilizačných opatrení. 

 

V roku 2010 sa problematikou riešenia krízového manažmentu zaoberala Rada, 

ktorá na májovom rokovaní ECOFINu prijala závery, v ktorých vo všeobecnosti 

podporila Komisiu pri príprave nového rámca krízového manažmentu.242 Podľa Rady 

má nový európsky rámec úpravy prevencie, manažmentu a reorganizácie úverových 

inštitúcií v krízových situáciách sledovať dva základné ciele. Týmito sú zachovanie 

stability, a to tak na úrovni Európskej únie ako aj na úrovní členských štátov, 

a minimalizovanie výdavkov verejných zdrojov na záchranu finančných inštitúcií 

spôsobom, že na nákladoch na záchranu finančnej inštitúcie sa majú v prvom rade 

podieľať jej akcionári a nezabezpečení veritelia. 

 

Uvedené závery ECOFINu boli základom pre dve oznámenia Komisie,243 

v ktorých načrtla rámec právnej úpravy fondov na riešenie krízovej situácie bánk a 

                                                 
242 Pozri závery z 3015 zasadnutia ECOFINu zo dňa 18. mája 2010.  
243 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Európskej centrálnej banke: Fondy na riešenie krízovej situácie bánk, Brusel, 26.5.2010, 
KOM(2010) 254 v konečnom znení. 
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rámec EÚ pre krízový manažment vo finančnom sektore.244 Rada k uvedeným 

oznámeniam Komisie prijala svoje závery na decembrovom rokovaní ECOFINu.245 

Komisia bola vyzvaná, aby do júna 2011 predložila legislatívny návrh ohľadne 

právneho rámca krízového manažmentu. 

 

Komisia ani do polovice mája 2012 uvedený návrh nezverejnila. V priebehu 

januára až marca 2011 realizovala Komisia verejnú konzultáciu k technickým detailom 

krízového manažmentu246 a zverejnila finálny diskusný dokument k nástrojom riešenia 

krízových situácií.247 Snahou tohto dokumentu je analyzovanie možnosti a podmienok 

odpísania časti záväzkov úverovej inštitúcie (tzv. debt write-down tool) a  podmienok 

možnej transformácie časti záväzkov úverovej inštitúcie (pohľadávok investorov) na 

aktíva (tzv. bail-in tool), teda na jej akcie, resp. na iné podiely tvoriace vlastné zdroje 

úverovej inštitúcie. 

 

Mechanizmus, ako sa majú tieto nové nástroje zaviesť do právnych aktov 

Európskej únie, sú popri presadzovanom skupinovom koncepte pre svoju 

kontroverznosť predmetom diskusií a sú považované za hlavný dôvod, pre ktorý právny 

rámec krízového manažmentu nebol v priebehu roka 2011 Komisiou zverejnený.  

 

Achillovou pätou celého rámca krízového manažmentu sa môže stať skutočnosť, 

že v Európskej únii neexistuje dostatočne harmonizovaný rámec konkurzného práva pre 

finančné inštitúcie. Existujúca smernica248 sa týka najmä uznávania procesných úkonov 

uskutočnených príslušnými orgánmi členského štátu pri prijímaní rozhodnutí 

o reorganizačných opatreniach, povinností a oprávnení veriteľov so sídlom alebo 

bydliskom v inom členskom štáte a určovania rozhodného práva pre niektoré oblasti 

majetkovoprávnych inštitútov. 

                                                 
244 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Európskej centrálnej banke: Rámec EÚ pre krízové riadenie vo finančnom sektore, Brusel, 
20.10.2010, KOM(2010) 579 v konečnom znení. 
245 Pozri závery z 3054 zasadnutia ECOFINu zo dňa 7. decembra 2010. 
246 Bližšie pozri konzultačný dokument Komisie: Technical details of a possible EU framework for bank 
recovery and resolution, dostupné na webovej stránke Komisie. 
247 Bližšie pozri pracovný dokument Komisie - generálneho riaditeľstva vnútorný trh a služby: Discussion 
paper on the debt write-down tool –bail-in, dostupné na webovej stránke Komisie.  
248 Smernica 2001/24/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. apríla 2001 o reorganizácii a likvidácii 
úverových ústavov (Ú.v. ES L 125, 5.5.2001). 
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Zavedenie právneho inštitútu, ktorý umožní, aby sa na základe rozhodnutia 

určitého orgánu (napr. orgánu dohľadu) z veriteľa úverovej inštitúcie, ktorá je vo 

finančných problémoch a na ktorú sa má aplikovať reorganizačné opatrenie, stal jej 

podielnik (akcionár), by pri nesprávnom nastavení mohol predstavovať neoprávnený 

zásah do majetkových práv veriteľov. 

 

 Jedným z možných diskutovaných riešení je, že by sa stanovila úverovým 

inštitúciám povinnosť emitovať konvertibilné dlhové cenné papiere, ktoré by obsahovali 

jasné podmienky, za akých môže dôjsť k ich transformácií na kapitálové cenné papiere 

ich emitenta. Pri takomto zmluvnom riešení by mali investori už pri nadobudnutí 

takýchto cenných papierov právnu istotu o skutočnosti, že sa ich status za konkrétnych 

okolností môže zmeniť na podielnika (akcionára) úverovej inštitúcie.  

 

Bude zaujímavé, akým spôsobom sa mieni Komisia vysporiadať s konceptom 

skupinovej podpory, ktorej pretavenie do právne záväzného aktu Únie bude 

pravdepodobne v prípade jeho využitia v praxi predmetom súdnych konaní týkajúcich 

sa ochrany investorov. Uvedené nemožno vylúčiť najmä v situácii, ak by pri aplikácii 

takéhoto konceptu došlo k vnútroskupinovým transferom aktív, čo by v konečnom 

dôsledku oslabilo finančnú situáciu subjektu, ktorý takéto aktíva poskytol za netrhových 

podmienok. V prípade nesprávne nastavených spúšťacích mechanizmov na aplikáciu 

takýchto nástrojov a pri neexistencii harmonizovaného konkurzného práva, by 

nesprávne využívanie navrhovaných nástrojov namiesto riešenia zlej finančnej situácie 

subjektu skupiny mohlo viesť k prenosu nestability z jedného subjektu skupiny na celú 

bankovú skupinu. 

 

Týmito otázkami sa bude možné v konkrétnosti zaoberať až po zverejnení 

oficiálneho návrhu úpravy konceptu krízového manažmentu, ktorý sa predbežne 

očakáva v júni 2012. Je bez akýchkoľvek pochýb, že sa stane predmetom rozsiahlych 

diskusií, nakoľko nesprávne nastavenie uvedených reorganizačných mechanizmov by 

namiesto zvýšenia istoty na finančných trhoch mohlo zaviesť prvok, ktorý by za 

určitých okolností mohol viesť k zvýšeniu nedôvery v stabilitu finančných trhov 

v Európskej únii. 
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5. Záver 
 

Dynamiku vývoja regulácie a výkonu dohľadu nad úverovými inštitúciami za 

obdobie takmer posledných štyridsiatich rokov možno demonštrovať porovnaním 

jednoduchého kvantitatívneho ukazovateľa, ktorý je reprezentovaný počtom ustanovení 

obsiahnutých v právne záväzných normách. Zatiaľ čo na počiatku harmonizačných snáh 

týkajúcich sa činnosti úverových inštitúcií bolo 15 článkov obsiahnutých v I. bankovej 

smernici, predstavuje počet článkov súčasnej IV. bankovej smernice 160 článkov, 

pričom toto číslo neobsahuje ustanovenia obsiahnuté v prílohách, ktoré svojím 

rozsahom predstavujú približne 60% tejto smernice. Taktiež uvedené počty nezahŕňajú 

ustanovenia právne záväzných nelegislatívnych aktov (technických predpisov), ktoré 

v podobe delegovaných aktov, vykonávacích aktov, regulačných technických predpisov 

a vykonávacích technických predpisov majú upravovať práva a povinnosti pri 

vykonávaní podnikateľskej činnosti úverovými inštitúciami. 

 Po prijatí navrhovaných smerníc CRD IV a nariadenia CRR do konca roka 

2012, ako aj po prijatí iných navrhovaných legislatívnych aktov Únie, možno 

v najbližších troch až piatich rokoch očakávať nárast rozsahu regulácie činnosti 

úverových inštitúcií.  

Uvedené skutočnosti poukazujú na odklon od  princípovo orientovanej regulácie 

v prospech detailnej regulácie, a tak isto odklon od metódy minimálnej harmonizácie 

v prospech maximálnej harmonizácie, ktorá má byť základom pre aplikovanie 

rovnakých podmienok pri výkone podnikateľskej činnosti úverovými inštitúciami.  

Dôsledky ostatnej finančnej krízy uvedený trend nárastu regulácie v tejto oblasti 

podporil, a to aj vytvorením nových druhov právne záväzných nelegislatívnych aktov, 

ktoré predstavujú osobitné podkategórie delegovaných a vykonávacích aktov. Metódu 

maximálnej harmonizácie v tomto smere podporuje aj podoba týchto technických 

predpisov, nakoľko tak regulačné technické predpisy ako aj vykonávacie technické 

predpisy, ktorých znenie majú navrhovať nové Európske orgány dohľadu na základe 

splnomocnení obsiahnutých v legislatívnych aktoch, majú mať podobu nariadení alebo 

rozhodnutí. 

Problematickosť nového regulačného rámca možno vnímať ani nie tak 

z pohľadu jeho inštitucionálneho nastavenia, ako skôr z pohľadu politického tlaku 
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premietnutého v splnomocňovacích ustanoveniach, ktoré zaväzujú Európske orgány 

dohľadu, aby v priebehu relatívne krátkych lehôt vypracovali návrhy technických 

predpisov. Uvedený časový tlak môže vplývať kontraproduktívne na kvalitu 

pripravovaných technických noriem, pričom sa nesmie opomenúť už uvádzaný fakt, že 

budú prijímané Komisiou formou nariadení, teda ako priamo uplatniteľné akty 

Európskej únie.  

Snaha reagovať na regulatórne nedostatky identifikované v existujúcich 

právnych aktoch týkajúcich sa podnikania úverových inštitúcií sa odrazila aj na počte 

novelizácií IV. bankovej smernice napr. smernicami CRD I, CRD II a CRD III. 

Posledná spomínaná smernica napríklad zaviazala členské štáty, aby niektoré jej 

ustanovenia týkajúce sa problematiky odmeňovania implementovala do národných 

právnych poriadkov v priebehu 15 dní od jej publikácie v Úradnom vestníku EÚ.  

Na základe takýchto prípadov sa potom možno stretnúť s kritikou vo vzťahu 

prístupu inštitúcií EÚ, a najmä Komisie, v procese predkladania návrhov ako aj 

v procese prijímania legislatívnych aktov prostredníctvom využívania skrátených 

konaní alebo nezáväzných triálogov medzi Komisiou, Radou a Európskym 

parlamentom. Cieľom využívania týchto neštandardných procesov je dosiahnutie stavu, 

aby návrh legislatívneho aktu bol prijatý už v rámci prvého čítania, berúc do úvahy 

odzrkadlenie sa tohto prístupu v možnej zníženej kvalite právneho textu takto prijatého 

aktu a nutnosť jeho budúcej včasnej novelizácie.249 Aj keď s kritikou Komisie možno 

čiastočne súhlasiť, je potrebné jedným dychom poukázať na činnosť členských štátov 

v Rade. Prijatie legislatívneho aktu bez spolupôsobenia Rady nie je možné, a preto ak sa 

adresuje kritika na Komisiu, je potrebné rovnakým spôsobom adresovať kritiku aj na 

členské štáty, ktoré uvedený postup tolerujú a svojím správaním podporujú.  

Kríza ako ekonomicko-spoločenský jav prispela v posledných rokoch k výmene 

celých politických garnitúr na čele členských štátov EÚ.  Tlak preukázať voličom, že sa 

realizujú potrebné kroky na odvrátenie negatívnych dôsledkov krízy, nemalou mierou 

prispel k súčasnej praxi príprav a prijímania legislatívnych ako aj nelegislatívnych aktov 

Európskej únie.  

Taktiež možno konštatovať, že bez existencie krízy si možno len veľmi ťažko 

predstaviť, že by boli členské štáty EÚ schopné prerokovať návrhy týkajúce sa nového 
                                                 
249 Pozri napr.: Krutílek, O.: EU’s Runaway train, How the EU neglected principles of openness and 
accountability in its reaction to the financial crisis, New Direction, March 2012. 
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rámca Európskeho systému finančného dohľadu na úrovni Rady v lehote necelých 

štyroch mesiacov a v spolupôsobení s Európskym parlamentom prijať tento rámec za 

šestnásť mesiacov, a to bez toho, aby boli dôsledne analyzované a vyhodnotené prínosy 

a nedostatky Lamfallusyho regulačného rámca. 

Súčasné štádium fungovania Európskych orgánov dohľadu neumožňuje pre 

krátkosť ich existencie možnosť ich objektívneho hodnotenia. Bude závisieť najmä od 

činnosti týchto orgánov, aby novému rámcu dali punc životaschopnosti a legitímnosti, 

a to najmä prostredníctvom kvalitných návrhov technických predpisov, ktoré prispejú 

k efektívnej činnosti dohliadaných subjektov takým spôsobom, ktorý vzbudí dôveru 

finančných  trhov v ich riadne fungovanie.  

Nesporným prínosom nového Európskeho systému finančného dohľadu je 

zriadenie Európskej rady pre systémové riziká, nakoľko jej riadne fungovanie by malo 

napomôcť k lepšiemu pochopeniu a včasnému identifikovaniu rizík, ktoré by 

z makroprudenciálneho pohľadu mohli negatívne ovplyvniť stabilitu na finančných 

trhoch. Zriadením uvedeného orgánu došlo k právnemu vyjadreniu potreby zamerania 

činností v rámci výkonu dohľadu z čisto mikroprudenciálneho pohľadu aj na externé 

hľadiská makroprudenciálneho charakteru. Nedostatkom z pohľadu funkčnosti 

a operatívnosti Európskej rady pre systémové riziká je počet subjektov, ktoré vstupujú 

do rozhodovacieho procesu ohľadne prijímania jeho varovaní a odporúčaní, nakoľko 

tento faktor môže mať negatívny vplyv na akčnosť tohto orgánu, a tým môže limitovať 

jeho efektivitu. 

Nakoľko už pri kreovaní nového rámca Európskeho systému finančného 

dohľadu bolo jasné, že tento systém bude potrebné hodnotiť a niektoré kompetencie             

a spôsob fungovania upraviť, zahŕňajú legislatívne akty, ktorými bol zriadený, 

ustanovenia o jeho povinnom  preskúmaní Radou a Európskym parlamentom na základe 

správ, ktoré o činnosti jednotlivých Európskych orgánoch dohľadu a Európskej rady pre 

systémové riziká má vypracovať Komisia. Je potrebné dúfať, že v týchto procesoch 

dôjde k odstráneniu niektorých zjavných nedostatkov, na ktoré táto dizertačná práca 

v príslušných podkapitolách upozorňuje. 

Záverom si autor tejto dizertačnej práce dovoľuje vyjadriť nádej, že aj táto práca 

prispeje k lepšiemu porozumeniu problematiky regulácie činnosti úverových inštitúcií 
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v Európskej únii v rámci Európskeho systému finančného dohľadu, a zároveň dodá 

nové impulzy pre odborné diskusie v tejto oblasti. 
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Zoznam skratiek 

 

I. banková 
smernica 

First Council Directive of 12 December 1977 on the coordination 
of laws, regulations and administrative provisions relating tothe 
taking up and pursuit of the business of credit institutions 
(77/780/EEC) 

II. banková 
smernica 

Second Council Directive 89/646/EEC of 15 December 1989 on 
the coordination laws, regulations and administrative provisions 
relating to the taking up and pursuit of the business of credit 
institutions and amending Direcitve 77/780/EEC 

III. banková 
smernica 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES z 20. marca 
2000 o začatí a vykonávaní činnosti úverových inštitúcií 

IV. banková 
smernica 

smernica 2006/48/ES o začatí a vykonávaní činností úverových 
inštitúcií, ktorá bola novelizovaná okrem iných aj tzv. smernicami 
CRD I, CRD II a CRD III (pozri vyššie) 

BAC Banking Advisory Committee – Poradný výbor pre bankovníctvo 

BIS Bank for Intertnational Settlements – Banka pre medzinárodné 
zúčtovanie 

CEBS Committee of European Banking Supervisors – Výbor európskych 
orgánov bankového dohľadu 

CEIOPS Committee of European Insurance and Occupational Pensions 
Supervisors – Výbor európskych orgánov dohľadu nad 
poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov 

CESR Committee of European Securities Regulators – Výbor európskych 
regulačných orgánov cenných papierov 

CRD skratka je zaužívaná pre spoločné označovanie smernice 
2006/48/ES o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií a 
smernice 2006/49/ES o kapitálovej primeranosti investičných 
spoločností a úverových inštitúcií 

CRD I smernica smernica 2009/83/ES a smernica 2009/27/ES, ktorými dochádza 
ku novelizácií CRD smerníc 

CRD II smernica smernica 2009/111/ES, ktorou dochádza popri iných ku novelizácii 
CRD smerníc 

CRD III smernica smernica 2010/76/EÚ, ktorou boli novelizované CRD smernice 

CRD IV smernica návrh Komisie ohľadne smernice o prístupe k činnosti úverových 
inštitúcií a o prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami 
a investičnými spoločnosťami, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 
o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a 
investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte [KOM 
(2011) 453 v konečnom znení - 2011/0203 (COD)] 
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CRR nariadenie Návrh Komisie ohľadne nariadenia o prudenciálnych požiadavkách 
na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti, Brusel, 20. júla 
2011, [KOM (2011) 452 v konečnom znení 

EBA European Banking Authority – Európsky orgán pre bankovníctvo 

EBC European Banking Committee 

ECB European Central Bank – Európska centrálna banka 

EHS Európske hospodárske spoločenstvo 

ECOFIN The Economic and Financial Affairs Council – Rady (EÚ) pre 
hospodárske a finančné zálažitosti 

EIOPA European Insurance and Occupational Pensions Authority – 
Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie 
zamestnancov 

ESA European Supervisory Authority – Európsky orgán dohľadu 
(niektorý konkrétny orgán z trojice EBA, ESMA, EIOPA) 

ESAs European Supervisory Authorities – Európske orgány dohľadu 
(śpoločné označenie pre EBA, ESMA, EIOPA) 

ESD Európsky súdny dvor – teraz Súdny dvor Európskej únie 

ESFS European System of Financial Supervision – Európsky systém 
finančného dohľadu 

ESMA European Securities and Markets Authority – Európsky orgán pre 
cenné papiere a trhy   

ESRB European Systemic Risk Board – Európska rade pre systémové 
riziká 

EÚ Európska únia 

FSAP Financial Services Action Plan – Akčný plán pre finančné služby 
z roku 1999 

FSB Financial Stability Board – Rada pre finančnú stabilitu 

FSF Financial Stability Forum  – Fórum pre finančnú stabilitu 

FSOC Financial Stability Oversight Council – Rada dohľadu nad 
finančnou stabilitou (zriadený v USA prostredníctvom Dodd-Frank 
Act) 

ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Process – Proces 
hodnotenia primeranosti interného kapitálu úverovej inštitúcie 

IMF International Monetary Fund – Medzinárodný menový fond 

JEA Jednotný európsky akt 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development –
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 
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Omnibus 
I smernica 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ, ktorou sa 
menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 
2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 
2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami 
Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre 
bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu 
pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) 
a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné 
papiere a trhy) 

SREP Supervisory Review and Evaluation Process  – Proces preskúmania 
a hodnotenia úverových inštitúcií 

ZoEHS Zmluva o Európskom hospodárskom spoločenstve 

ZoES Zmluva o založení Európskeho spoločenstva 

ZoFEÚ Zmluva o fungovaní Európskej únie 
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