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Návrh nového zákona, podºa názoru autorov tohto ãlán-
ku, zohºadÀuje najmä tieto princípy:

1. bezpeãné fungovanie bankového systému ako celku,
2. v˘kon len povolen˘ch bankov˘ch ãinností,
3. nezasahovanie do zmluvn˘ch vzÈahov medzi bankou

a jej klientom,
4. princíp jedného povolenia,
5. spoluprácu s orgánmi dohºadu nad subjektmi finan-

ãného trhu,
6. zodpovednosÈ hlavn˘ch akcionárov a vrcholového

manaÏmentu za úspe‰nosÈ banky,
7. vyváÏenosÈ rizík vypl˘vajúcich z bankov˘ch obcho-

dov a ziskovosti banky,
8. transparentnosÈ, hodnovernosÈ a korektnosÈ v˘konu

v‰etk˘ch bankov˘ch ãinností,
9. rovnak˘ prístup k poskytovan˘m bankov˘m obcho-

dom,
10. preventívne pôsobenie bankového dohºadu,
11. v˘kon konsolidovaného dohºadu,
12. osobitnú reguláciu ‰tátnych peÀaÏn˘ch ústavov,
13. ochranu bankového tajomstva,
14. súdne preskúmanie postupu Národnej banky Slo-

venska.
Zákon po prv˘krát priamo definuje okrem úãelu úpravy

aj cieº bankového dohºadu, ktor˘m je bezpeãné fungova-
nie a stabilita bankového systému. Tento cieº ovplyvnil
celé znenie návrhu zákona.

V návrhu sa pojmovo zosúlaìujú bankové ãinnosti po-
dºa zákona o bankách s bankov˘mi ãinnosÈami upraven˘-
mi v Smernici Európskeho parlamentu a Rady ã. 2000/12
o zakladaní a podnikaní úverov˘ch in‰titúcií (ìalej len
banková smernica). V záujme jednoznaãnej‰ieho v˘kladu
sú v Àom definované viaceré finanãné a bankové pojmy,
priãom sa tieÏ zavádza nová terminológia, pojmy ako
vlastné fondy, majetková angaÏovanosÈ a podobne.

Priamo v zákone je uvedená poÏiadavka minimálnej
v˘‰ky peÀaÏného vkladu do základného imania, a to vo
v˘‰ke 500 mil. Sk, a na vykonávanie hypotekárnych ob-
chodov 1 mld. Sk. ëal‰ie podmienky, ktoré musí Ïiadateº

splniÈ, sú zamerané na transparentnosÈ a hodnovernosÈ fi-
nanãn˘ch prostriedkov, spôsobilosÈ a vhodnosÈ budúcich
akcionárov banky, odbornú spôsobilosÈ a dôveryhodnosÈ
osôb navrhovan˘ch za ãlenov ‰tatutárneho orgánu, dozor-
nej rady a za vedúcich zamestnancov. Îiadateº musí tieÏ
splniÈ viaceré podmienky, ktoré súvisia s ãinnosÈou budú-
cej banky a s poÏiadavkami na bezpeãné a obozretné pod-
nikanie v oblasti bankovníctva. V‰etky podmienky na vy-
danie povolenia pôsobiÈ ako banka bude musieÈ banka
alebo poboãka zahraniãnej banky plniÈ poãas celej svojej
existencie. Predpokladá sa, Ïe v prípade splnenia zákon-
n˘ch podmienok bude Národná banka Slovenska povinná
vydaÈ danému subjektu povolenie pôsobiÈ ako banka.

Návrh rie‰i otázky v˘konu bankov˘ch ãinností zahra-
niãn˘mi bankami ãlensk˘ch ‰tátov Európskej únie na úze-
mí Slovenskej republiky bez povolenia Národnej banky
Slovenska (princíp jedného povolenia) v rozsahu vyme-
dzenom prílohou ã. 1 k bankovej smernici. Ide v podstate
o minimálny rozsah bankov˘ch ãinností, ktoré musí
Národná banka Slovenska uznaÈ ako dovolené na základe
licencie príslu‰ného ãlenského ‰tátu, v ktorom má zahra-
niãná banka sídlo (domáci ‰tát). Napriek tomu bude naìa-
lej potrebné povolenie na niektoré bankové ãinnosti.
Zákon umoÏÀuje zahraniãnej banke priamo bez zriadenia
organizaãnej zloÏky poskytovaÈ bankové sluÏby napríklad
prostredníctvom internetu. Pre neãlenské ‰táty sa nebude
uplatÀovaÈ princíp jedného povolenia.

Princíp jedného povolenia sa navrhuje uplatniÈ po spl-
není v‰etk˘ch podmienok taxatívne uveden˘ch pre finan-
ãné in‰titúcie, ktoré sú novo definované v zákone.

Návrh rie‰i v˘kon bankového dohºadu nad poboãkou
banky zaloÏenou podºa tohto zákona. Upravuje, ktor˘ or-
gán bankového dohºadu (hostiteºského ‰tátu alebo
Národnej banky Slovenska) a v akom rozsahu vykonáva
bankov˘ dohºad nad poboãkou banky.

ëalej sa upravuje povinnosÈ Národnej banky Slovenska
neodkladne informovaÈ orgán bankového dohºadu príslu‰-
ného ãlenského ‰tátu, v ktorom banka vykonáva bankové
ãinnosti, o odobratí povolenia banke. Cieºom tejto infor-
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maãnej povinnosti je umoÏniÈ príslu‰nému orgánu banko-
vého dohºadu prijaÈ potrebné opatrenia na ukonãenie ãin-
nosti poboãky banky na svojom území v záujme ochrany
vkladateºov.

Právna úprava tejto ãasti má za cieº odstrániÈ bariéry
slobodného poskytovania bankov˘ch sluÏieb bankami
a zahraniãn˘mi bankami v rámci Európskej únie. Tieto
ustanovenia v‰ak nadobudnú úãinnosÈ aÏ dÀom vstupu
Slovenskej republiky do Európskej únie.

Návrh upravuje moÏnosÈ spolupráce Národnej banky
Slovenska s in˘mi orgánmi dozoru nad finanãn˘mi in‰ti-
túciami v Slovenskej republike a podobn˘mi orgánmi do-
hºadu a dozoru v zahraniãí a podmienky v˘meny informá-
cií získan˘ch pri v˘kone bankového dohºadu alebo
dozoru.

ZároveÀ sa upravuje povinnosÈ Národnej banky
Slovenska informovaÈ Európsku komisiu napr. o odmiet-
nutí postúpenia informácie o zaloÏení poboãky a o sku-
toãnostiach, ktoré sa t˘kajú povoºovacej ãinnosti pre po-
boãky so sídlom mimo územia ãlenského ‰tátu Európskej
únie, ìalej prípadov, keì sa banka stala dcérskou spoloã-
nosÈou, ako i povinnosÈ informovaÈ o v‰etk˘ch ÈaÏkostiach
pri zakladaní banky v krajinách mimo Európskej únie.
Tieto informácie majú predov‰etk˘m slúÏiÈ na to, aby
Európska komisia mohla rokovaÈ s tretími krajinami s cie-
ºom dosiahnuÈ efektívny prístup bánk z ãlensk˘ch ‰tátov
Európskej únie na trhy tretích krajín, porovnateºn˘ s efek-
tívnym prístupom poskytovan˘m zo strany Európskej únie
tretím krajinám.

Organizácia a podnikanie bánk

V návrhu nového zákona sa tieÏ sprísÀujú poÏiadavky
na vnútornú organizáciu a riadenie bánk tak, aby sa za-
bezpeãila okrem iného transparentnosÈ vykonávania ban-
kov˘ch ãinností. Kladie sa dôraz na jednoznaãné rozdele-
nie právomocí a zodpovednosti v systéme riadenia bánk
priamo v stanovách a tieÏ na úpravu spolupráce medzi ‰ta-
tutárnym orgánom, dozornou radou a vedúcimi zames-
tnancami banky.

V organizaãnej ‰truktúre banky sa premietajú jednotlivé
poÏiadavky na zdravé a bezpeãné fungovanie banky. Ide
napríklad o rozdelenie právomocí v rámci banky, oddele-
nie v˘konu jednotliv˘ch ãinností v banke, poÏiadavky na
v˘kon vnútornej kontroly v banke, na riadenie rizík, na in-
formaãn˘ systém, na boj proti praniu ‰pinav˘ch peÀazí.
Do zákona sa premieta princíp tzv. corporate governance,
ktorého úplné uplatnenie vyÏaduje zmeny aj v in˘ch práv-
nych predpisoch, najmä v Obchodnom zákonníku (naprí-
klad posilnenie práva a povinnosti hlavn˘ch akcionárov
a zv˘raznenie vplyvu a postavenia drobn˘ch akcionárov
v akciovej spoloãnosti a ochranu ich práv). Tieto organi-
zaãné poÏiadavky smerujú nielen voãi banke samotnej, ale
aj voãi jej rozhodujúcim riadiacim zloÏkám, ako sú dozor-
ná rada a predstavenstvo. Zákon prená‰a zodpovednosÈ za
úspe‰nosÈ banky na ãlenov ‰tatutárneho orgánu banky

a v prípade poboãiek zahraniãn˘ch bánk na ich vedúcich.
Zákon ‰iroko definuje pojem bezpeãnosti a zdravia banky
s cieºom vytvorenia dostatoãného priestoru na v˘klad toh-
to pojmu, najmä v záujme dosiahnutia cieºov bankového
dohºadu.

Základn˘ princíp, vyjadren˘ v ãasti oznaãenej ako po-
Ïiadavky na podnikanie bánk, t. j. zdravé podnikanie ob-
chodnej banky, má prispieÈ k vyváÏenosti medzi akcepto-
vateºn˘m rizikom a Ïiaducou mierou ziskovosti
(rentability) v‰etk˘ch bankov˘ch obchodov. Zosúladenie
tohto vzÈahu medzi rizikami podstúpen˘mi bankou a jej
v˘nosmi pri vykonávaní povolen˘ch bankov˘ch ãinností
vyÏaduje splnenie podmienky transparentnosti.
TransparentnosÈ, presnosÈ a korektnosÈ vykonávan˘ch
bankov˘ch ãinností sú prioritné princípy procesu regulá-
cie bankového podnikania v obchodn˘ch bankách, ktor˘
je usmerÀovan˘ a sledovan˘ Národnou bankou Slovenska.
V tejto ãasti zákona sa re‰pektuje potreba monitorovaÈ
a hodnotiÈ banku z pohºadu potenciálnych rizík na konso-
lidovanom základe.

Zákon teda definuje v‰eobecne, prostredníctvom naj-
dôleÏitej‰ích oblastí základnú povinnosÈ obchodn˘ch bánk
podnikaÈ s minimálnym rizikom a maximálne moÏn˘m
ziskom, re‰pektujúc korektnosÈ vzÈahu medzi klientom
banky, akcionárom banky a manaÏmentom a jednotliv˘mi
pracovníkmi banky.

Finanãné riziká sú formulované ako tri základné skupi-
ny rizík (úverové, trhové a riziko likvidity), ktor˘ch vnú-
torná ‰truktúra vyjadruje v‰etky ìal‰ie druhy rizík banko-
vého systému kaÏdej ekonomiky.

SúãasÈou zákona je aj stanovenie povinnosti pre banku
uzatvoriÈ zmluvu s ãlenmi ‰tatutárneho orgánu, z ktorej
musí byÈ zreteºná zodpovednosÈ ãlena ‰tatutárneho orgánu
za prípadné vzniknuté ‰kody banky. Táto zodpovednosÈ sa
navrhuje ako objektívna zodpovednosÈ. Rovnakú povin-
nosÈ uzavrieÈ obdobnú zmluvu s vedúcim poboãky zahra-
niãnej banky má aj zahraniãná banka.

Znenie zákona definuje podmienky investovania banky
do právnick˘ch osôb, ktoré nie sú bankou podºa zákona,
ani finanãnou in‰titúciou alebo podnikom pomocn˘ch
bankov˘ch sluÏieb. Ide o investovanie s následnou drÏbou
akcií v banke, to znamená investovanie na vlastn˘ úãet
banky a do vlastného portfólia banky. Nejde o investova-
nie do akcií s ich následn˘m obchodovaním na sekundár-
nom trhu s cenn˘mi papiermi. V obchodnom portfóliu
môÏu banky drÏaÈ akcie najdlh‰ie do 1 roka odo dÀa ich
nadobudnutia.

V návrhu zákona sa tieÏ zosúlaìujú poÏiadavky na pod-
nikanie bánk s poÏiadavkami upraven˘mi v bankovej
smernici, napríklad v ãasti moÏnosti získavania majetko-
vého podielu na nebankovej právnickej osobe. Zákon pria-
mo upravuje niektoré limity, napr. pre primeranosÈ vlast-
n˘ch zdrojov, majetkovú angaÏovanosÈ.

Medzi najdôleÏitej‰ie investiãné podmienky t˘kajúce sa
podielov monitorovan˘ch na individuálnom a konsolido-
vanom základe moÏno zaradiÈ tieto obmedzenia:
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1. banka nemôÏe maÈ kontrolu nad právnickou osobou,
ktorá nie je bankou, finanãnou in‰titúciou alebo podnikom
pomocn˘ch bankov˘ch sluÏieb,

2. banka môÏe investovaÈ maximálne 15 % vlastn˘ch
zdrojov do jednej právnickej osoby,

3. banka môÏe investovaÈ maximálne 60 % vlastn˘ch
zdrojov banky v súhrne jej investícií,

4. banka nemôÏe byÈ spoloãníkom osôb, za ktor˘ch zá-
väzky by ruãila ako spoloãník cel˘m svojím majetkom.

Zákon ìalej ukladá napr. povinnosÈ dodrÏaÈ primeranosÈ
vlastn˘ch zdrojov na úrovni minimálne 8 %, a to aj na
konsolidovanom základe.

Znenie zákona vytvára podmienky dôleÏité na regulova-
nie majetkovej angaÏovanosti banky voãi jednému klien-
tovi alebo voãi skupine klientov, ãiÏe hospodársky spoje-
n˘ch osôb. Ide o definovanie v˘chodísk, ako sa môÏe
banka na konsolidovanom základe angaÏovaÈ aktívami
(súvahov˘mi i podsúvahov˘mi) voãi svojim klientom.

Zákon ukladá bankám povinnosÈ oddeºovaÈ investiãné
bankovníctvo (osobitné príkazy na investovanie do dlho-
pisov, akcií, in˘ch verejne obchodovateºn˘ch cenn˘ch pa-
pierov, cenn˘ch papierov emitovan˘ch bankami, na inves-
tovanie – obchodovanie na komoditn˘ch alebo opãn˘ch
burzách, na emitovanie cenn˘ch papierov za klientov, na
portfólio management za klientov banky a pod.) od úvero-
v˘ch bankov˘ch obchodov a zamedziÈ tak vyuÏívanie
klientsk˘ch informácií získan˘ch v základn˘ch banko-
v˘ch obchodoch, ako sú úvery, záruky, vkladové obchody
a pod. v oblasti investovania na úãet banky, alebo na úãet
klientov banky. Tento prístup sa nebude t˘kaÈ verejne prí-
stupn˘ch informácií.

Oddelenie investiãného bankovníctva od úverov˘ch
bankov˘ch obchodov sa navrhuje v banke uskutoãniÈ jed-
nak prostredníctvom organizaãnej ‰truktúry (samostatn˘-
mi útvarmi), ale aj v rámci vnútorného systému riadenia
banky. Operatívna evidencia banky musí byÈ transparent-
ná a musí osobitne sledovaÈ jednak obchody investiãného
bankovníctva a úverové bankové obchody, obchody in-
vestiãného bankovníctva na úãet klientov banky a jednak
investiãné obchody na vlastn˘ úãet banky.

Finanãné v˘kazy majú vo vyspel˘ch trhov˘ch ekonomi-
kách odráÏaÈ rozhodnutia vlastníkov, ãlenov predstaven-
stva a v˘konného manaÏmentu a ich dôsledky, vplyv na
stav a operácie banky. PoÏiadavka na presnosÈ, reálnosÈ
a pravdivosÈ finanãn˘ch v˘kazov je prvoradá na to, aby
bol bankov˘ dohºad schopn˘:

a) vynucovaÈ trhovú disciplínu v bankovom sektore,
b) vyhodnotiÈ dôsledky riadenia bánk,
c) vyhodnotiÈ riziká, ktoré banky podstupujú.
Vzhºadom na ‰pecifické postavenie bánk, s cieºom od-

strániÈ niektoré legislatívne obmedzenia vo v˘kazníctve
bánk, sa navrhuje osobitn˘ reÏim v˘kazníctva pre banko-
vé in‰titúcie, ktor˘ by stanovovalo Ministerstvo financií
Slovenskej republiky po dohode s Národnou bankou
Slovenska. Ide najmä o to, aby ‰tvrÈroãné v˘kazy a ná-
sledne aj hlásenia obozretného podnikania odráÏali reálne

skutoãnosti, ktoré sa doteraz dali zistiÈ len v koncoroãn˘ch
v˘kazoch. Z toho dôvodu sa navrhuje novela zákona ã.
536/1991 Zb. o úãtovníctve v znení neskor‰ích predpisov.

V záujme spresnenia finanãného v˘kazníctva bánk sa
zavádza povinnosÈ bankám a poboãkám zaúãtovaÈ vyko-
nané operácie do úãtovn˘ch kníh v tom dni, keì sa tento
úãtovn˘ prípad uskutoãnil. S cieºom zaãatia sledovania tr-
hov˘ch rizík sa navrhuje zaviesÈ – v súlade so smernicou
Rady ã. 93/6/EHS o kapitálovej primeranosti investiãn˘ch
a úverov˘ch in‰titúcií – koncepciu obchodnej knihy a po-
vinnosÈ pre banky viesÈ oddelene úãtovníctvo pre ãinnosti
vykonávané v mene klienta (obchodná kniha) a v mene
banky (banková kniha) na úrovni analytickej evidencie.
ZároveÀ v záujme zreálnenia finanãnej situácie sú banky
a poboãky povinné prepoãítavaÈ majetok a záväzky vyjad-
rené v cudzej mene na slovenskú menu kurzom urãen˘m
Národnou bankou Slovenska, platn˘m k tomuto dÀu.
V súvislosti so spresnením a v záujme objektivizácie fi-
nanãn˘ch v˘kazov bánk sa novo upravujú pravidlá, zása-
dy a termíny na zostavovanie bankov˘ch v˘kazov na úãe-
ly v˘konu bankového dohºadu.

Nápravné opatrenia a tzv. prompt 

corrective action

Bankov˘ dohºad Národnej banky Slovenska musí maÈ
na úãely splnenia svojho poslania k dispozícii dostatok ná-
strojov na vykonanie nápravn˘ch krokov v prípade, Ïe
banka alebo poboãka zahraniãnej banky neplní najmä nie-
ktoré z opatrení obozretného podnikania, poru‰uje v‰eo-
becne záväzné právne predpisy alebo ohrozuje veriteºov
banky a cel˘ bankov˘ systém. Ide najmä o zabránenie
vzniku tzv. systémovej chyby ãi takého ‰írenia „nákazy“,
ktorá by zasiahla cel˘ bankov˘ systém. V prípadoch ziste-
nia drobn˘ch nedostatkov bude maÈ Národná banka
Slovenska k dispozícii neformálne, formálno-procesne ne-
upravené kroky, ako je v˘zva na prijatie opatrení na ná-
pravu, ão z hºadiska praxe moÏno povaÏovaÈ za najefek-
tívnej‰ie opatrenie, ktoré vykonajú príslu‰né orgány
banky. Tak˘to postup je právne a aj vecne najjednoduch-
‰í, najr˘chlej‰í a najefektívnej‰í. Ak sa preukáÏe, Ïe banka
nie je Ïivotaschopná, t. j. Ïe nemá vnútorné ani vonkaj‰ie
sily a najmä finanãné zdroje na ozdravenie, je potrebné,
aby bankov˘ dohºad asistoval pri rie‰ení danej situácie na-
príklad formou zlúãenia ãi splynutia so zdravou bankou.
Ak ani takáto ‰anca neexistuje, treba pristúpiÈ k likvidácii
banky.

Nov˘m spôsobom sa upravujú právne predpoklady na
uloÏenie opatrení, ktoré sú jednoznaãnej‰ie, priãom sa vy-
chádza najmä z poru‰ovania v‰eobecne záväzn˘ch práv-
nych predpisov. V záujme posilnenia bankového dohºadu
sa umoÏÀuje ukladaÈ peÀaÏné pokuty aj fyzick˘m osobám,
ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvÀujú chod banky.
Pritom sa zavádzajú také ustanovenia, ktoré priamo ukla-
dajú bankovému dohºadu urobiÈ opatrenia na nápravu.
Ponecháva sa tieÏ moÏnosÈ ukladaÈ pokutu aj fyzick˘m
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osobám a právnick˘m osobám – nebankov˘m subjektom,
ktoré poru‰ujú zákon o bankách. V rámci opatrení na ná-
pravu sa navrhuje zv˘‰iÈ pokutu do 20 mil. Sk. Oãakáva
sa, Ïe Národná banka Slovenska bude môcÈ uloÏiÈ pokutu
aÏ do v˘‰ky 1 mil. Sk ãlenovi ‰tatutárneho orgánu, dozor-
nej rady alebo vedúcemu zamestnancovi za poru‰enie po-
vinností vypl˘vajúcich zo zákonov a in˘ch v‰eobecne zá-
väzn˘ch právnych predpisov a tieÏ za poru‰enie
povinností uloÏen˘ch rozhodnutím Národnej banky
Slovenska.

V zákone sú upravené postupy zavedenia nútenej sprá-
vy, pravidlá vykonávania nútenej správy, pôsobnosÈ núte-
ného správcu a jeho zástupcov a tieÏ dôvody ukonãenia
nútenej správy. Podºa t˘chto ustanovení bude Národná
banka Slovenska povinná zaviesÈ nútenú správu v banke
s cieºom jej ozdravenia, ak budú splnené zákonnom stano-
vené podmienky. Zákon vymedzuje prípady, kedy
Národná banka Slovenska môÏe a kedy je povinná zaviesÈ
nútenú správu (napr. ak primeranosÈ vlastn˘ch zdrojov
klesne pod 6 %).

Podobne sa navrhuje rie‰iÈ v zákone aj odobratie povole-
nia pôsobiÈ ako banka. To znamená, Ïe zákon ustanoví, ke-
dy Národná banka Slovenska bude povinná odobraÈ povo-
lenie pôsobiÈ ako banka (napríklad ak vlastné zdroje banky
klesnú pod úroveÀ základného imania alebo ak primera-
nosÈ vlastn˘ch zdrojov banky klesne pod 3 %) a kedy bude
maÈ moÏnosÈ odobraÈ povolenie pôsobiÈ ako banka.

Vzhºadom na charakter ãinnosti bánk, najmä osobitosÈ
a zloÏitosÈ ãinnosti banky a z toho vypl˘vajúci komplex
vzÈahov a problémov, zákon osobitne upravuje niektoré
postupy pri likvidácii banky (napríklad návrh na menova-
nie a odvolanie likvidátora môÏe podaÈ iba Národná ban-
ka Slovenska), povinnosÈ súdu rozhodnúÈ o návrhu
Národnej banky Slovenska do siedmich dní od podania
návrhu, kto môÏe byÈ likvidátorom, ochranu bankového
tajomstva pri likvidácii banky, informaãnú povinnosÈ voãi
Národnej banke Slovenska a podobne. T˘mto postupom
sa sleduje najmä bezpeãné likvidovanie banky, ktoré
nesmie ohroziÈ bankov˘ systém ako celok.

Dohºad na konsolidovanom základe

V zákone sa navrhuje upraviÈ v˘kon bankového dohºa-
du tak na individuálnom, ako aj na konsolidovanom zá-
klade. Jednoznaãne sa upravujú vzÈahy medzi t˘mito do-
hºadmi tak, Ïe bankov˘ dohºad na konsolidovanom
základe nenahrádza dohºad nad jednotliv˘mi osobami za-
hrnut˘mi do konsolidovaného celku a nenahrádza sa ním
v˘kon bankového dohºadu na individuálnom základe nad
bankami, ani dozor nad in˘mi finanãn˘mi in‰titúciami.
V rámci tohto dohºadu ide o sledovanie a reguláciu rizík
konsolidovan˘ch celkov, ktor˘ch súãasÈou je banka, s cie-
ºom obmedziÈ riziká, ktor˘m je banka vystavená z dôvodu
jej úãasti v konsolidovanom celku. V procese dohºadu na
konsolidovanom základe bude môcÈ Národná banka
Slovenska uloÏiÈ nebankovému subjektu v rámci konsoli-

dovaného celku iba pokutu za neumoÏnenie vykonaÈ kon-
trolu na mieste alebo za neposkytnutie poÏadovan˘ch in-
formácií.

Implementácia dohºadu na konsolidovanom základe
predstavuje súãasÈ ‰ir‰ieho programu zmien v˘konu ban-
kového dohºadu.

Návrh zákona definuje skupiny podliehajúce konsolido-
vanému dohºadu na základe popisu nasledujúcich troch
rozdielnych typov skupín spoloãností:

1. banková skupina, ktorá je kontrolovaná bankou,
2. finanãná skupina, ktorá je kontrolovaná finanãnou in-

‰titúciou,
3. zmie‰aná skupina, ktorá je kontrolovaná osobou, kto-

rá nie je finanãnou in‰titúciou ani bankou, priãom aspoÀ
jedna z kontrolovan˘ch osôb je banka.

Zákon obsahuje aj návrh novely Trestného zákona, kto-
rá by mala upraviÈ skutkové podstaty uvedené v § 125
a § 127 tak, aby na trestné stíhanie ãlenov ‰tatutárneho or-
gánu, prokuristov právnickej osoby alebo fyzick˘ch osôb,
ktoré sú podnikateºmi, postaãovala aj nedbanlivosÈ.
Doteraz sa vyÏadovalo preukázanie úmyslu, ão je z hºa-
diska postihovania t˘chto osôb problematické a ÈaÏko rea-
lizovateºné.

Slovenská republika na rokovaniach o jej prijatí do
OECD prisºúbila, Ïe v Slovenskej republike bude v súlade
so záväzn˘mi právnymi dokumentmi OECD zru‰ená ano-
nymita bankov˘ch a in˘ch finanãn˘ch obchodov. Túto
anonymitu s úãinnosÈou od 1. 1. 2001 ru‰í nov˘ zákon
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej ãinnosti.
Zákon v príslu‰n˘ch ustanoveniach stanovuje povinnosÈ
bankám nevykonávaÈ tzv. anonymné obchody.

Navrhnutou novelou Obchodného zákonníka sa má
umoÏniÈ kapitalizácia pohºadávok tak, Ïe veriteº právnic-
kej osoby môÏe svoju pohºadávku premeniÈ na podiel na
základnom imaní právnickej osoby.

Nové znenie zákona o bankách bolo vypracované v spo-
lupráci so zástupcami Ministerstva financií SR a niektoré
‰pecifické oblasti boli priebeÏne konzultované na úrovni
expertov.

V ãase písania tohto ãlánku sa navrhovalo nasledujúce
ãlenenie zákona:
a) Základné ustanovenia.
b) V˘kon bankového dohºadu.
c) Povolenie.
d) Zastúpenie banky a zahraniãnej banky.
e) Organizácia a riadenie banky.
f) PoÏiadavky na podnikanie bánk.
g) Obchodná dokumentácia.
h) Opatrenia na nápravu a pokuty.
i) Bankov˘ dohºad na konsolidovanom základe.
j) Osobitné ustanovenia pre banky zaloÏené ako ‰tátne pe-

ÀaÏné ústavy.
k) Hypotekárne bankovníctvo.
l) Bankové tajomstvo.
m) Konanie pred Národnou bankou Slovenska.
n) Prechodné a závereãné ustanovenia.
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