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VEREJNÁ KONZULTÁCIA 

Návrh nariadenia ECB o využívaní možností a právomocí ustanovených v práve Únie 

Návrh všeobecných zásad ECB týkajúcich sa využívania možností a právomocí ustanovených 
v práve Únie  

 

FORMULÁR NA PREDKLADANIE PRIPOMIENOK 

Kontaktné údaje (nebudú zverejnené) 

Inštitúcia/spoločnosť 

Slovenská banková asociácia (SBA) 

Kontaktná osoba: 

Pán         Pani  

Meno  
Peter 
 
Priezvisko 
Trúchly 
 
 
E-mailová adresa 

 

Telefónne číslo 
 

 Nesúhlasím so zverejnením svojich osobných údajov.  

 

Každá pripomienka by sa mala týkať len jednej konkrétnej veci.  

V každej pripomienke je potrebné uviesť: 

• predmetný dokument (nariadenie a/alebo usmernenie), 
• príslušný článok/kapitolu/odsek, 
• či je účelom vašej pripomienky navrhovaná zmena, objasnenie alebo vymazanie.  

 

V prípade nedostatku priestoru použite kópiu druhej strany.  



 

2 

 

VEREJNÁ KONZULTÁCIA 

Návrh nariadenia ECB o využívaní možností a právomocí ustanovených v práve Únie 

Návrh všeobecných zásad ECB týkajúcich sa možností a právomocí ustanovených v práve Únie  

Formulár na predkladanie pripomienok 

 

Názov inštitúcie/spoločnosti Slovenská banková asociácia (SBA) 

Krajina Slovenská republika (SR) 

 

Pripomienky 

Nariadenie Všeobecné 
zásady Vec Článok Pripomienka  Stručné zdôvodnenie pripomienky 

  

Riziko nejednotnosti 
(dvojkoľajnosti) 
v oblasti regulácie 
(obozretnosti) na 
národnej úrovni. 

1 Objasnenie 

Európska centrálna banka (ECB) ako jeden z dôvodov vzniku 
predložených dokumentov udáva harmonizáciu, pretože 
nejednotné využívanie možností jednotlivých členských štátov 
jednotného mechanizmu dohľadu (SSM) by mohlo viesť k 
zvýšenej miere fragmentácie a rizík v bankovom sektore v 
krajinách SSM. 
Diskutované dokumenty sa tykajú len úverových inštitúcií 
klasifikovaných ako významné. To by mohlo vytvárať rozdiely 
medzi úverovými inštitúciami považovanými za významné a 
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tými, ktoré sa považujú za menej významné na národnej úrovni. 
Niektoré národné špecifiká by mohli zostať naďalej platné pre 
menej významné inštitúcie, čo by vytváralo rozdiely v otázke 
obozretnosti na národnej úrovni. 

  

Nejasný postup 
úverových inštitúcií 
v prípade, ak 
príslušný orgán 
využil možnosť 
podľa článku 468 
nariadenia (EÚ) 
575/2013 (CRR). 

17 Objasnenie 

Článok 17 návrhu Nariadenia, tykajúci sa nerealizovaných 
ziskov oceňovaných v reálnej hodnote. Nie je jasné, ako budú 
úverové inštitúcie po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
pristupovať k zahŕňaniu nerealizovaných ziskov, ak príslušný 
orgán využil možnosť v čl. 468 nariadenia (EÚ) 575/2013 
(CRR) zahrnúť do výpočtu vlastných zdrojov 100 % 
nerealizovaných ziskov pri splnení podmienky zahrnúť aj 100 % 
nerealizovaných strát v AFS portfóliu. Otázne je, či budú 
úverové inštitúcie naďalej započítavať 100 % nerealizovaných 
ziskov, ak čl. 17 návrhu Nariadenia hovorí, akú minimálnu časť 
nerealizovaných ziskov banka vyradí zo svojich vlastných 
zdrojov. 

  

Riziko nejednotnosti 
(dvojkoľajnosti) v 
oblasti regulácie 
(obozretnosti) na 
národnej úrovni. 

Časť II 
kapitola 1 Zmena 

V dokumente ECB intenzívne spomína podmienky na splnenie 
výnimky z uplatňovania kapitálových požiadaviek a požiadaviek 
na likviditu (v podobe tzv. liquidity subgroup) podľa CRR (články 
7 a 8). Trend smerujúci k centralizácii ako aj harmonizácia 
podmienok pre výnimky z regulatórnych požiadaviek v týchto 
oblastiach sú pre významné inštitúcie nežiadúce. Jedná sa o 
najdôležitejšie oblasti, ktoré banka riadi. Iný prístup uplatňovaný 
pre menej významné inštitúcie by vytváral rozdiely v otázke 
obozretnosti na národnej úrovni. 

  Nedostatočný čas na 
implementáciu 27 Zmena Vzhľadom na platnú právnu úpravu v oblasti národných volieb 

v Slovenskej republike (SR) máme obavy, či dotknuté úverové 
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návrhu nariadenia. inštitúcie budú schopné splniť všetky podmienky na uplatnenie 
výnimiek v navrhovanej lehote. 
Navrhovaná legislatíva bude mať významné dopady na 
existujúce obchodné modely dotknutých úverových inštitúcií. 

              Vyberte si možnosť       

              Vyberte si možnosť       

              Vyberte si možnosť       

              Vyberte si možnosť       

              Vyberte si možnosť       

              Vyberte si možnosť       

              Vyberte si možnosť       

              Vyberte si možnosť       

              Vyberte si možnosť       

              Vyberte si možnosť       

              Vyberte si možnosť       

              Vyberte si možnosť       

              Vyberte si možnosť       

              Vyberte si možnosť       

              Vyberte si možnosť       
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              Vyberte si možnosť       

 




