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L/MD/15/494 

Vec: Váš list (QZ-92) 

 

Vážený pán poslanec Európskeho parlamentu, vážený pán Sulík, 

ďakujem za Váš list, ktorý mi spolu so sprievodným listom z 29. mája 2015 postúpil predseda Výboru pre 

hospodárske a menové záležitosti Roberto Gualtieri. 

ECB sa v minulosti v rámci konzultácie vyjadrovala k zákonu č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode 

vybraných finančných inštitúcií, ako aj k jeho následným novelám z rokov 2012 a 2015, a k osobitnému 

odvodu vydala tri stanoviská.1  

ECB si je vedomá novely uvedeného zákona, ktorá podľa § 4 umožňuje použitie štátnych finančných aktív 

na posilnenie vlastných zdrojov financovania právnických osôb s úplnou majetkovou účasťou štátu. ECB 

usudzuje, že podľa novelizovaných ustanovení je vláda Slovenskej republiky oprávnená určiť prijímajúcu 

právnickú osobu, objem rekapitalizácie tejto právnickej osoby, ako aj účel a spôsob použitia týchto zdrojov 

rekapitalizovanou právnickou osobou. ECB si je vedomá, že vláda Slovenskej republiky tieto špecifikácie 

stanovila v nariadení č. 165/2015 Z. z. na vykonanie § 4 ods. 5 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode 

vybraných finančných inštitúcií z 8. júla 2015. 

V liste adresovanom ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky Tomášovi Borecovi2 zo 7. júla 2015 ECB 

vyjadrila svoj názor, že táto zmena účelu použitia výnosov z osobitného odvodu finančných inštitúcií patrí 

                                                      
1  Stanoviská sú k dispozícii na internetovej stránke ECB:  

CON/2011/66: https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/sk_con_2011_66_f_sign.pdf, 
CON/2012/53: https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/sk_con_2012_53_f_sign.pdf a  
CON/2015/3: https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/sk_con_2015_3_f_sign.pdf. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/sk_con_2011_66_f_sign.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/sk_con_2012_53_f_sign.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/sk_con_2015_3_f_sign.pdf


2 

 

zrejme medzi pravidlá vzťahujúce sa na finančné inštitúcie, ktoré podstatne ovplyvňujú stabilitu finančných 

inštitúcií, a preto sa na ňu vzťahuje povinnosť konzultovať ECB. 3 

Na záver mi dovoľte zdôrazniť, že ECB nie je kompetentná rozhodovať o zákonnosti ustanovení 

vnútroštátnych právnych predpisov, ako sú napríklad predmetné ustanovenia v tomto prípade, ani o ich 

súlade s právom EÚ. 

 

S úctou, 

[podpis] 

Mario Draghi 

                                                                                                                                                                                
2  Na vedomie: R. Fico, predseda vlády Slovenskej republiky, P. Pellegrini, predseda Národnej rady Slovenskej republiky, 

J. Makúch, guvernér Národnej banky Slovenska, P. Moscovici, komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá, 

R. Requena, generálny riaditeľ odboru právnych služieb, Európska komisia. 

3  Články 127 ods. 4 a 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 2 ods. 1 šiesta zarážka rozhodnutia Rady 
98/415/ES z 29. júna 1998 o poradení sa s Európskou centrálnou bankou vnútroštátnymi orgánmi ohľadom návrhu právnych 
predpisov. 


