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FINANČNÉ SLUŽBY: HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY

Regulácii finančných služieb v EÚ a dohľadu nad nimi sa počas celosvetovej finančnej
krízy venovala značná pozornosť. Po kríze uskutočnila EÚ zásadnú revíziu svojej politiky
finančných služieb s cieľom obnoviť stabilitu a dôveru vo finančný systém. V posledných
rokoch bolo navrhnutých vyše 40 nových opatrení, ktoré boli podnietené iniciatívami, ako je
napríklad banková únia a únia kapitálových trhov. Reforma finančného sektora stále prebieha.

PRÁVNY ZÁKLAD

— Právny základ smerníc a nariadení v oblasti finančných služieb predstavujú zväčša
články 49, 56 a 63 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) o slobode usadiť sa,
slobode poskytovať služby a voľnom pohybe kapitálu.

— Podrobné informácie o kľúčových právnych predpisoch a ich súčasnom vývoji možno
nájsť na webovej stránke generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre finančnú
stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov (GR FISMA).

BANKOVNÍCTVO A PLATOBNÝ STYK

A. Smernica o kapitálových požiadavkách – CRD (smernica 2013/36/EÚ) a nariadenie
o kapitálových požiadavkách – CRR (nariadenie (EÚ) č. 575/2013), spolu CRD IV
1. Cieľ a obsah
Cieľom smernice a nariadenia je zaviesť moderný právny rámec pre úverové inštitúcie,
ktorý je citlivý voči rizikám a zohľadňuje medzinárodné rámcové dohody Bazilejského
výboru pre bankový dohľad o kapitálových požiadavkách pre úverové inštitúcie (Bazilej III).
Právne predpisy, ktoré predtým pozostávali z dvoch smerníc, majú prospieť hospodárstvu
EÚ aj finančnej stabilite a majú priniesť výhody pre podniky a spotrebiteľov. Smernicami sa
aktualizujú predpisy o povoľovaní a činnostiach, ako aj rámec vlastného kapitálu, čím nadobúda
väčšiu komplexnosť a citlivosť voči riziku. Smernica CRD tak napríklad stanovuje explicitné
meranie podnikového rizika a umožňuje zlepšenia v riadení rizík zavedením interných systémov
na posúdenie rizika (ratingy). Neskoršími zmenami (CRD II – IV) sa zaviedli napríklad pravidlá
pre resekuritizáciu a postupy odmeňovania, ako aj vyššie kapitálové požiadavky. Nariadením
CRR sa má zabezpečiť jednotné uplatňovanie (tzv. single rule book). V novembri 2016 Komisia
navrhla zmeny CRD IV/CRR, hlavne s cieľom zohľadniť najnovší vývoj v rámci Bazilejského
výboru a Rady finančnej stability so zreteľom na záväzný ukazovateľ finančnej páky, záväzný
pomer čistého stabilného financovania (NSFR), požiadavky na vlastné zdroje citlivejšie na
riziko a požiadavku celkovej kapacity na absorpciu strát, aby mali globálne systémovo dôležité
banky minimálnu úroveň kapitálu a ďalšie nástroje.
2. Hodnotenie
Prostredníctvom CRD IV sa bazilejská rámcová dohoda preniesla do práva EÚ a prispôsobila
európskemu sektoru finančných služieb pri zohľadnení priorít EP z roku 2010 (zlepšenie
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kapitálovej základne, štandardov likvidity, proticyklických opatrení, pákového pomeru
a pokrytie kreditného rizika protistrany). Veľké množstvo podrobných vykonávacích predpisov,
ktoré majú byť prijaté, však predstavuje výzvu.
B. Smernica o platobných službách – PSD (smernica 2007/64/ES) – zrušená smernicou
PSD 2 (smernica (EÚ) 2015/2366)
1. Cieľ a obsah
PSD uľahčuje bezhotovostný platobný styk všade v EÚ a zriaďuje jednotnú oblasť platieb
v eurách (Single Euro Payments Area, SEPA). Medzi ďalšie ciele patrí ochrana spotrebiteľa
prostredníctvom informačných povinností a hospodárska súťaž prostredníctvom otvorenia
trhov na základe harmonizovaných pravidiel o prístupe na trh. PSD dopĺňajú nariadenie (ES)
č. 924/2009 a nariadenie (EÚ) č. 260/2012. Nástroje SEPA sú síce od roku 2010 zavedené
v celej EÚ, používali sa však málo. Prijalo sa preto nariadenie (EÚ) č. 260/2012, ktorým
sa stanovil prechod z vnútroštátnych na celoeurópske platobné nástroje. Na jeseň 2015 sa
prijala revidovaná smernica (PSD 2), ktorou sa zrušuje PSD. Zavádza prísne bezpečnostné
požiadavky na začatie a spracovanie elektronických platieb a na ochranu finančných údajov
o spotrebiteľoch. Otvára tiež trh pre poskytovateľov služieb, ktorí ponúkajú platobné služby na
základe prístupu k informáciám o platobnom účte. Znižuje sa zodpovednosť za neautorizované
platobné transakcie a zavádza sa bezpodmienečné právo na vrátenie finančných prostriedkov
pri inkasách v eurách. Ďalšie náklady, napríklad pri platbách kartou, bez ohľadu na to, či
sa daný platobný nástroj používa v obchode alebo online, sú zakázané. PSD 2 nadobudla
účinnosť 12. januára 2016 a do vnútroštátneho práva sa musí transponovať do 13. januára
2018. Nariadenie (EÚ) 2015/751 o výmenných poplatkoch je takisto dôležitým prvkom
legislatívneho rámca pre platobné služby, pretože stanovuje stropy výmenných poplatkov
účtovaných medzi bankami s cieľom znížiť náklady pre maloobchodníkov a spotrebiteľov pri
používaní platobných kariet.
2. Hodnotenie
Niektoré pravidlá PSD boli podrobené kritike: napríklad chýbajúce porovnanie (rozhodujúceho)
čísla IBAN s menom majiteľa účtu, takže prevod sa vykoná aj vtedy, keď tieto dva údaje
nesúhlasia. Okrem toho nie je možné obmedziť výšku splnomocnenia na inkaso a po prijatí
prevodného príkazu ho nemožno stornovať. Vzhľadom na PSD 2 vyvstali obavy o bezpečnosť
a ochranu údajov.

SEKTOR TRHU S CENNÝMI PAPIERMI

A. Smernica o trhoch s finančnými nástrojmi – MiFID II (smernica 2014/65/EÚ)
a nariadenie o trhoch s finančnými nástrojmi – MiFIR (nariadenie (EÚ) č. 600/2014)
1. Cieľ a obsah
Smernicou MiFID I (smernica 2004/39/ES, zrušená) boli v roku 2004 zavedené jednotné normy
pre obchodovanie s cennými papiermi, ktoré rozvíjajú hospodársku súťaž a zvyšujú ochranu
vkladateľov, napríklad prostredníctvom väčšej transparentnosti pri poskytovaní provízií za
poradenstvo v oblasti vkladov a lepšie integrovaných ponúk služieb od poskytovateľov
finančných služieb. Investori musia byť oboznámení so všetkými poplatkami a pred uzavretím
zmluvy musia byť informovaní o produkte a jeho rizikách. Očakávalo sa, že tento regulačný
rámec zvýši dôveru vkladateľov, čo malo posilniť prílev finančných prostriedkov do Európy.
Revízia vo forme prepracovaného znenia smernice (MiFID II) a nariadenia (MiFIR) bola prijatá
v roku 2014, čím sa vytvoril nový právny rámec. Tento nový právny rámec zavádza viacero
ustanovení zameraných na zlepšenie ochrany spotrebiteľa. Napríklad postupy odmeňovania
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v investičných spoločnostiach nemôžu byť v rozpore s ich povinnosťou konať v záujme
zákazníka. Jeho cieľom je takisto posilniť reguláciu a transparentnosť finančných trhov
a zabezpečiť väčšiu hospodársku súťaž. Zaoberá sa rizikami spojenými s technologickým
vývojom, ako je algoritmické a vysokofrekvenčné obchodovanie. Dátum začatia uplatňovania
MiFID II a MiFIR, pôvodne stanovený na začiatok roka 2017, bol následne odložený o rok,
a síce do 3. januára 2018.
2. Hodnotenie
Ochrancovia investorov vytýkajú, že napríklad dôkazné bremeno za chybné alebo neúplné
poradenstvo poskytnuté bankou znáša vkladateľ, hoci dokumentačnú povinnosť má poradca.
Porušenie predpisov o práve dohľadu taktiež nemá občianskoprávne dôsledky, takže vkladateľ si
nemôže uplatňovať náhradu škody. Keďže ide o tzv. Lamfalussyho smernicu, na jej uplatňovanie
sú stanovené a potrebné početné vykonávacie ustanovenia. Platí to aj pre nové smernice
a nariadenia.
B. Smernica o podnikoch kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov –
PKIPCP (smernica 2009/65/ES)
1. Cieľ a obsah
Smernicou o PKIPCP sa od roku 1985 harmonizovaným podielovým listom investičných
fondov poskytuje tzv. európsky pas, s ktorým sa po povolení v jednom členskom štáte môžu
predávať vo všetkých ostatných členských štátoch. Pritom sa škála produktov, na ktorú sa
vzťahuje, nepretržite rozširovala a boli zahrnuté balíky na ochranu investora. V prepracovanom
znení smernice sa presne vymedzuje používanie európskeho pasu pre správcovské spoločnosti,
odstraňujú sa administratívne prekážky pre cezhraničný predaj a stanovujú sa pravidlá pre
spájanie fondov, tzv. štruktúry „master-feeder“, požiadavky na depozitné banky, pravidlá
zodpovednosti a politiky odmeňovania, resp. sankcie. Osobitné nariadenia stanovujú pravidlá
pre európske dlhodobé investičné fondy (ELTIF – nariadenie (EÚ) 2015/760), fondy rizikového
kapitálu (EuVECA – nariadenie (EÚ) č. 345/2013) a európske fondy sociálneho podnikania
(EuSEF – nariadenie (EÚ) č. 346/2013). Smernica 2011/61/EÚ sa týka správcov alternatívnych
investičných fondov. Nariadenie o fondoch peňažného trhu prijala Rada v máji 2017 po
schválení textu zo strany Parlamentu.
2. Hodnotenie
Aj v prípade smernice o PKIPCP je potrebné schváliť mnohé vykonávacie opatrenia, napríklad
v oblasti združovania (pooling), oznamovacieho postupu, ďalej pokiaľ ide o pas pre správcovské
spoločnosti alebo kľúčové informácie pre investorov.

POISTENIE

A. Smernica o poistení a zaistení – Solventnosť II (smernica 2009/138/ES)
1. Cieľ a obsah
Smernica reformuje finančný dohľad nad poisťovňami a predstavuje prechod od doterajšieho
statického modelu dohľadu k dynamickému prístupu založenému na riziku s cieľom zabezpečiť
lepšiu ochranu spotrebiteľov a podnikov. Rieši sa primeranosť rizika a riadenie kapitálu.
Integrácia poisťovacieho trhu EÚ sa ďalej prehlbuje a ochrana poistencov a oprávnených osôb sa
zlepšuje. To má viesť k zlepšeniu medzinárodnej konkurencieschopnosti európskych poisťovní
a zaisťovní.
V predchádzajúcich smerniciach bola stanovená statická schéma výpočtu pre rozpätie platobnej
schopnosti, ktorej výška sa riadila podľa celkového objemu obchodu, pričom do výpočtu
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vstupovali čisto bilančné veličiny. Smernica Solventnosť II sa naproti tomu viac zameriava na
skutočné riziká, pričom sa do stredobodu posúva úroveň individuálneho rizika každého podniku.
Teraz treba zohľadniť všetky relevantné kvantifikovateľné riziká (minimálne trhové riziko,
úverové riziko, poistno-technické riziko a operačné riziko). Na základe toho sú v dôsledku
nového systému dohľadu kapitálové požiadavky na poisťovacie spoločnosti primerané riziku.
Tieto kapitálové požiadavky dopĺňa požiadavka minimálneho kapitálu (minimum capital
requirement, MCR).
2. Hodnotenie
Poisťovne môžu vďaka smernici Solventnosť II lepšie konkurovať na čoraz viac
globalizovaných trhoch. Orgány dohľadu sa však obávajú, že väčšia hospodárska súťaž by
mohla vyvolať viac konkurzných konaní, zníženie dôvery spotrebiteľov a zvýšenie tlaku
na malých a stredných poisťovateľov. Krátkodobo by sa mohla znížiť poistná ochrana pre
vysoké dlhodobé riziká (z dôvodu vyšších kapitálových požiadaviek) a poisťovatelia by mohli
obmedziť krížové subvencovanie, čo by mohlo viesť k zvýšeniu určitých taríf. V roku 2011
prijala Komisia návrh Omnibus II s cieľom zohľadniť novú štruktúru dohľadu, a najmä
zriadenie Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
začiatkom roka 2011. Vzhľadom na neskoré prijatie návrhu Omnibus II sa termín transpozície
smernice Solventnosť II posunul na 1. január 2016.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Proces prijímania a vykonávania právnych predpisov EÚ v oblasti finančných služieb sa riadi
tzv. Lamfalussyho procesom, podľa ktorého Parlament spoločne s Radou prijíma základné
zákony (úroveň 1) v rámci postupu spolurozhodovania. Parlament má takisto kontrolnú úlohu
pri prijímaní opatrení úrovne 2.
Parlament súčasne priebežne podporoval činnosť Komisie, podnecoval diskusie a predkladal
vlastné iniciatívy (napr. na ohraničenie systému odmeňovania v bankovej a investičnej oblasti),
aby objasnil svoje stanovisko. Vďaka svojmu iniciatívnemu prístupu je Parlament v popredí
súčasnej diskusie s Komisiou, Radou a ďalšími medzinárodnými inštitúciami o vývoji štruktúry
dohľadu nad finančným trhom a pravidiel finančného trhu, ako aj pri hľadaní možností, ako
zabrániť systémovému riziku.
Dražen Rakić
11/2017
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