
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. 

 


