Studia commercialia Bratislavensia

Číslo/No.: 41 (1/2019); Roč./Vol.: 12

RECENZIA / BOOK REVIEW
SLEZÁKOVÁ, A., MIKLOŠ, P. a kol. 2018. Zákon o dohľade nad
finančným trhom. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer SR s. r.
o., 492 s.
Gevorg Ayrumyan2
História finančných trhov je sprevádzaná nepravidelnými vývojovými fázami, ktoré
v niektorých prípadoch boli nasmerované proti sebe, resp. od seba. Vývoju, ktorý sprevádzal jednotlivé fázy rozvoja finančných trhov a bankovníctva, sa musel prispôsobiť
legislatívny rámec úpravy dohľadu nad finančným trhom.
Legislatívnym rámec pre dohľad nad finančným trhom je v prostredí Slovenska
daný zákonom č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 373/2018 Z. z. (ďalej len „Zákon o dohľade“).
Komentáre ako také nenahraditeľne pomáhajú laickej i odbornej verejnosti pri analýze zákonných ustanovení, a to prostredníctvom praktických skúseností autorov v danej
oblasti, čo v konečnom dôsledku znamená, že uľahčujú čitateľovi vstrebať podstatu daného paragrafu.
Komentár autorky Andrei Slezákovej, Petra Mikloša a autorského kolektívu priniesol
hlbší pohľad na osobité nuansy predmetného inštitútu, a to práve praktickým rozborom
jednotlivých ustanovení Zákona o dohľade, ktorý od roku 2005 prešiel viacerými priamymi a nepriamymi legislatívnymi zmenami.
Berúc do úvahy, že finančný trh je široká právna oblasť, na ktorú sa aplikujú rôznorodé zákony, tak je namieste poukázať, že autorský kolektív sa neobmedzil iba na
výklad Zákona o dohľade, ale príslušný výklad vykonal v korelácii s ďalšími nemenej
podstatnými zákonmi, čim priniesol komplexný pohľad na vec.
Publikácia je štruktúrovaná v zmysle paragrafového znenia Zákona o dohľade, pričom k jednotlivým odsekom Zákona o dohľade autori uvádzajú súvisiace ustanovenia,
súvisiace predpisy a literatúru. Po príslušnej literatúre nasledujú jednotlivé komentované
odseky, čo značne sprehľadňuje text publikácie.
Je potrebné poukázať na to, že vďaka tomuto komentáru odborná verejnosť získa
prehľad o princípoch a postupoch, ktorými sa Národná banka Slovenska riadi a spravuje
pri výkone svoje pôsobnosti kontrolného orgánu. Jedným z týchto princípov je aj to, že
Národná banka Slovenska v konaní postupuje bez zbytočných prieťahov tak, aby sa zistil
skutkový a právny stav veci. Ako správne autori uvádzajú, povinnosťou Národnej banky
Slovenska je úplne a presne zistiť skutočný stav a zaobstarať podklady potrebné pre
svoje rozhodnutie.
Bližšia interpretácia ustanovení Zákona o dohľade zo strany autorov je vyčerpávajúca a uspokojivá pre potreby praxe, čo do značnej miery určuje jej hlavnú úlohu, ktorou
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je byť nápomocný v praktickom živote advokátov, pedagógov, podnikových právnikov,
daňových poradcov, bankárov a iných odborníkov finančného trhu.
Berúc do úvahy, že komentár odzrkadľuje štruktúru Zákona o dohľade, tak autori
v prvej časti analyzujú Úvodné ustanovenia, ktoré určujú predmet a rozsah právnej
úpravy. Druhá časť komentára obsahuje úpravu postupu pri dohľade na mieste a tretia
časť konanie vo veciach dohľadu. Dá sa povedať, že tretia časť Zákona o dohľade predstavuje akúsi procesnú stránku daného predpisu v kontexte so štvrtou časťou, ktorá
upravuje postup pri dohľade na diaľku. Ochrana finančných spotrebiteľov je obsiahnutá
v piatej časti komentára. Šiesta časť predstavuje ďalšie činnosti a oprávnenia pri výkone
dohľadu, zatiaľ čo siedma časť sa zaoberá príspevkami a poplatkami súvisiacimi s dohľadom. A na Záver komentára máme neodmysliteľnú ôsmu časť, ktorá upravuje spoločné, prechodné a Záverečné ustanovenia bez ktorých si neviem predstaviť žiadny zákon.
Kladne hodnotím zámer autorov priniesť komentár k právnemu predpisu, ktorý doposiaľ nebol v celosti komentovaný, pričom prvotné znenie zákona je zo dňa 1.1.2005,
kedy zákona č. 747/2004 Z. z. nadobudol po prvý krát účinnosť.
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