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14
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 12. decembra 2017
o predkladaní výkazov veriteľa poskytujúceho spotrebiteľské úvery na účely
vykonávania dohľadu
Národná banka Slovenska podľa § 20a ods. 22, § 20b ods. 9 a § 23 ods. 11 zákona
č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
ustanovuje:
§1
(1) Výkazy predkladané veriteľom poskytujúcim spotrebiteľské úvery bez obmedzenia
rozsahu sú tieto:
a) Hlásenie o objeme poskytnutých spotrebiteľských úverov Spo (OBN) 3-04, ktorého vzor
vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 1,
b) Hlásenie o finančných ukazovateľoch Spo (FUK) 4-04, ktorého vzor vrátane metodiky
na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 2,
c) Hlásenie o spotrebiteľských úveroch Spo (SPU) 5-01, ktorého vzor vrátane metodiky
na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 3,
d) Hlásenie o iných úveroch Spo (INU) 6-01, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho
vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 4,
e) Hlásenie o reklamáciách, súdnych sporoch a trestných oznámeniach Spo (RST) 7-01,
ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 5,
f) Hlásenie o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch Spo (RPMN) 8-04, ktorého vzor
vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 6.
(2) Výkazy predkladané veriteľom poskytujúcim spotrebiteľské úvery v obmedzenom
rozsahu sú tieto:
a) Hlásenie o objeme poskytnutých spotrebiteľských úverov Spo (OBO) 2-12, ktorého vzor
vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 7,
b) Hlásenie o finančných ukazovateľoch Spo (FUK) 4-04, ktorého vzor vrátane metodiky na
jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 2,
c) Hlásenie o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch Spo (RPMN) 8-04, ktorého vzor
vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 6.
(3) Výkazy predkladané iným veriteľom sú tieto:
a) Hlásenie o iných úveroch Spo (INU) 6-01, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho
vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 4,
b) Hlásenie o reklamáciách, súdnych sporoch a trestných oznámeniach Spo (RST) 7-01,
ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 5.
§2
(1) Výkaz podľa § 1 ods. 2 písm. a) sa vypracúva mesačne, podľa stavu k poslednému
dňu príslušného kalendárneho mesiaca.
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(2) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a), b) a f) a ods. 2 písm. b) a c) sa vypracúvajú
štvrťročne, podľa stavu k poslednému dňu príslušného štvrťroka kalendárneho roka.
(3) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. c) až e) a ods. 3 písm. a) a b) sa vypracúvajú ročne,
podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka.
(4) Ak sa použije ako účtovné obdobie hospodársky rok, ktoré je posunuté oproti
účtovnému obdobiu, ktorým je kalendárny rok o určitý časový úsek, lehoty na vypracúvanie
výkazov určené v odsekoch 1 a 2 sa predlžujú o tento časový úsek.
§3
(1) Výkazy podľa § 1 sa predkladajú elektronicky v informačnom systéme Štatistický
zberový portál.
(2) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a f) a ods. 2 písm. a) a c) sa predkladajú
do 25 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúvajú.
(3) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) sa predkladajú
do 25 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúvajú, okrem výkazov vypracúvaných
podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka.
(4) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. c) až e) a ods. 3 písm. a) a b) sa predkladajú
do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
(5) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) vypracúvané podľa stavu
k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka, sa predkladajú takto:
a) na základe predbežných údajov, predbežné hlásenie, a to do 31. januára nasledujúceho
kalendárneho roka, zostavené podľa predbežných údajov, známych k poslednému dňu
predchádzajúceho kalendárneho roka, upravených o účtovné prípady účtované
od 1. januára do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka,
b) na základe údajov z ročnej účtovnej závierky, riadne hlásenie, a to do 30 kalendárnych
dní po zostavení ročnej účtovnej závierky,
c) na základe predĺženia lehoty na vypracovanie riadnej účtovnej závierky správcom dane,
mimoriadne hlásenie, a to do 25. apríla nasledujúceho kalendárneho roka, zostavené
podľa údajov k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho roka, známych
k 31. marcu nasledujúceho kalendárneho roka.
(6) Ak sa použije ako účtovné obdobie hospodársky rok, ktoré je posunuté oproti
účtovnému obdobiu, ktorým je kalendárny rok, o určitý časový úsek, lehoty na predkladanie
výkazov podľa odsekov 2, 3 a 5 sa predlžujú o rovnaký časový úsek.
§4
Toto opatrenie sa nevzťahuje na veriteľa, ktorý je bankou, zahraničnou bankou alebo
pobočkou zahraničnej banky.
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§5
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. októbra 2015 č. 9/2015
o predkladaní výkazu veriteľa poskytujúceho spotrebiteľské úvery v obmedzenom rozsahu
(oznámenie č. 251/2015 Z. z.).
§6
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

Jozef Makúch v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar:

odbor regulácie
oddelenie regulácie bankovníctva
a platobných služieb

tel.: +421 2 5787 3301
fax: +421 2 5787 1118

Príloha č. 1 k opatreniu č. 14/2017
Spo (OBN) 3-04

VZOR

Hlásenie o objeme poskytnutých spotrebiteľských úverov
Názov veriteľa
IČ veriteľa
Hlásenie ku dňu
1/2
(údaje v eurách)

ČASŤ A:
Ukazovateľ

č.r.

Hodnota

a

b

1

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti od 90 do 180 dní vrátane za
posledných 12 mesiacov
z toho: objem úverov, ktoré sú v omeškaní viac ako 90 dní

1
2

tvorba opravných položiek

3

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti od 181 dní do jedného roka
vrátane za posledných 12 mesiacov
z toho: objem úverov, ktoré sú v omeškaní viac ako 90 dní

4
5

tvorba opravných položiek

6

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti nad 1 rok do 5 rokov vrátane
za posledných 12 mesiacov
z toho: objem úverov, ktoré sú v omeškaní viac ako 90 dní

7
8

tvorba opravných položiek

9

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti nad 5 rokov do 10 rokov
vrátane za posledných 12 mesiacov
z toho: objem úverov, ktoré sú v omeškaní viac ako 90 dní

10
11

tvorba opravných položiek

12

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti nad 10 rokov za posledných
12 mesiacov
z toho: objem úverov, ktoré sú v omeškaní viac ako 90 dní

13
14

tvorba opravných položiek

15

Celkový objem poskytnutých spotrebiteľských úverov za posledných 12 mesiacov
z toho: objem úverov, ktoré sú v omeškaní viac ako 90 dní

16
17

tvorba opravných položiek

18

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti od 90 do 180 dní vrátane za
posledný štvrťrok
z toho: objem úverov, ktoré sú zabezpečené

19
20

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti od 181 do jedného roka
vrátane za posledný štvrťrok
z toho: objem úverov, ktoré sú zabezpečené

21
22

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti nad 1 rok do 5 rokov vrátane
za posledný štvrťrok
z toho: objem úverov, ktoré sú zabezpečené

23
24

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti nad 5 rokov do 10 rokov
vrátane za posledný štvrťrok
z toho: objem úverov, ktoré sú zabezpečené

25
26

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti nad 10 rokov za posledný
štvrťrok
z toho: objem úverov, ktoré sú zabezpečené

27
28

Celkový objem poskytnutých spotrebiteľských úverov za posledný štvrťrok
z toho: objem úverov, ktoré sú zabezpečené

29
30
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2/2
(údaje v eurách)

ČASŤ B:
Ukazovateľ

č.r.

Hodnota

a

b

1

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov od vzniku veriteľa do registrácie veriteľa

1

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov od registrácie veriteľa do udelenia povolenia NBS

2

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov od udelenia povolenia NBS

3

Objem spotrebiteľských úverov nadobudnutých odkupom od pôvodného veriteľa za posledných 12
mesiacov

4

z toho: objem úverov, ktoré sú v omeškaní viac ako 90 dní

5

Objem spotrebiteľských úverov postúpených na tretie strany za posledných 12 mesiacov
z toho: objem úverov, ktoré sú v omeškaní viac ako 90 dní

6
7

Objem spotrebiteľských úverov odpísaných za posledných 12 mesiacov

8

z toho: objem úverov, ktoré sú v omeškaní viac ako 90 dní

9

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov prostredníctvom finančných agentov za posledný štvrťrok
z toho: objem úverov, ktoré sú zabezpečené

10
11

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov prostredníctvom diaľkovej komunikácie za posledný
štvrťrok
z toho: objem úverov, ktoré sú zabezpečené

12
13

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov formou povoleného prečerpania za posledný štvrťrok
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14

Metodika na vypracúvanie výkazu
Hlásenie o objeme poskytnutých spotrebiteľských úverov
Spo (OBN) 3-04

1. Predkladanie výkazu sa vzťahuje na veriteľa podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona.
2. Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov sa vykazuje v eurách. Spotrebiteľský úver
v cudzej mene sa prepočíta na eurá podľa referenčného výmenného kurzu platného ku dňu
zostavenia hlásenia. Ak je údaj nulový, v príslušnej kolónke sa uvádza nula.
3. Na účely vykazovania sa rozumie
objemom poskytnutých spotrebiteľských úverov súčet spotrebiteľských úverov, ktoré veriteľ
poskytol za vykazované obdobie; vykazuje sa hrubá účtovná hodnota spotrebiteľského úveru,
b) zabezpečením dohoda, na základe ktorej je veriteľ oprávnený uspokojiť svoju pohľadávku, ak
dlžník nedodrží svoj záväzok alebo príde k splneniu vopred určenej podmienky, výkonom
záložného práva,
c) vznikom veriteľa zápis veriteľa do obchodného registra, živnostenského registra alebo
obdobného registra, na základe ktorého vzniklo veriteľovi oprávnenie poskytovať
spotrebiteľské úvery v rámci svojho podnikania pred 11. júnom 2010,
d) registráciou veriteľa zápis veriteľa do registra veriteľov NBS pred 31. májom 2015.
a)

4. Použité skratky
č. r. - číslo riadku
IČ
- identifikačné číslo
NBS - Národná banka Slovenska.
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Príloha č. 2 k opatreniu č. 14/2017
Spo (FUK) 4-04

VZOR

Hlásenie o finančných ukazovateľoch
Názov veriteľa
IČ veriteľa
Hlásenie ku dňu
1/1
(údaje v eurách)
Ukazovateľ

č.r.

Hodnota

a

b

1

Aktíva celkom

1

z toho: Pohľadávky z úverov

2

z toho: Pohľadávky zo spotrebiteľských úverov

3

Pasíva celkom

4

z toho: Vlastné imanie

5

z toho: Základné imanie

6

Výsledok hospodárenia z minulých rokov

7

Záväzky

8

z toho: Záväzky voči vlastnej skupine

9

Záväzky voči domácim bankám okrem vlastnej skupiny

10

Záväzky voči zahraničným bankám okrem vlastnej skupiny

11

Emitované dlhové cenné papiere

12

Výnosové úroky plynúce z poskytnutých spotrebiteľských úverov

13

Nákladové úroky

14

Opravné položky k pohľadávkam zo spotrebiteľských úverov

15

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením

16

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

17
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Metodika na vypracúvanie výkazu
Hlásenie o finančných ukazovateľoch
Spo (FUK) 4-04

1. Predkladanie výkazu sa vzťahuje na veriteľa podľa § 20 ods. 1 písm. a) a b) zákona.
2. Ak veriteľ svoju individuálnu účtovnú závierku nezostavuje podľa nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19 júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných
noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 029) v platnom znení, údaje sa uvádzajú podľa
opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre
podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva a o zmene a doplnení niektorých
opatrení (oznámenie č. 560/2003 Z. z.).
3. Údaje sa uvádzajú v eurách. Ak je údaj nulový, v príslušnej kolónke sa uvádza nula.
4. V r. 1, 2, 4 až 12, 14, 16 a 17 sa uvádzajú finančné ukazovatele týkajúce sa ekonomickej
situácie veriteľa.
5. V r. 3, 13 a 15 sa uvádzajú finančné ukazovatele týkajúce sa poskytovania
spotrebiteľských úverov veriteľom.
6. Na účely vykazovania sa pohľadávkami z úverov rozumie celkový objem pohľadávok
z poskytnutých úverov vrátane pohľadávok z finančného lízingu.
7. Použité skratky
IČ
- identifikačné číslo
č. r. - číslo riadku
r.
- riadok.
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b

a

5

14

27

z toho:

v tom:

32

33

31

z iného dôvodu

úvery poskytnuté spotrebiteľovi s príjmom pod úrovňou 1,15-násobku minimálnej
mzdy

30

z dôvodu omeškania viac ako 3 mesiace

úvery poskytnuté za účasti samostatného finančného agenta

29

z dôvodu omeškania do 3 mesiacov vrátane

28

26

úvery poskytnuté spotrebiteľovi s príjmom pod úrovňou 1,15-násobku minimálnej
mzdy

25

v omeškaní viac ako 3 mesiace

úvery poskytnuté za účasti samostatného finančného agenta

24

v omeškaní do 3 mesiacov vrátane

Spotrebiteľské úvery okrem kreditných kariet zosplatnené

z toho:

v tom:

23

22

úvery poskytnuté spotrebiteľovi s príjmom pod úrovňou 1,15-násobku minimálnej
mzdy

Spotrebiteľské úvery okrem kreditných kariet so splatnosťou v splátkach v omeškaní

21

úvery poskytnuté za účasti samostatného finančného agenta

20

z toho:

19

18

za účasti viazaného finančného agenta

Spotrebiteľské úvery okrem kreditných kariet s jednorazovou splatnosťou v omeškaní

17

za účasti samostatného finančného agenta

Spotrebiteľské úvery okrem kreditných kariet poskytnuté za účasti iného sprostredkovateľa

v tom:

16

13

prostredníctvom iného prostriedku

15

12

prostredníctvom adresného listu

Spotrebiteľské úvery okrem kreditných kariet poskytnuté za účasti finančného agenta

11

prostredníctvom mobilnej aplikácie

prostredníctvom telefónu - hlasovej služby

prostredníctvom SMS správy

9

10

prostredníctvom elektronickej pošty

8

7

Spotrebiteľské úvery okrem kreditných kariet poskytnuté priamo bez sprostredkovateľa

z toho:

6

4

úvery so splatnosťou v splátkach

3

nerezidentské

úvery s jednorazovou splatnosťou

2

rezidentské

úvery poskytnuté spotrebiteľovi s príjmom pod úrovňou 1,15-násobku minimálnej
mzdy
Spotrebiteľské úvery okrem kreditných kariet poskytnuté prostredníctvom prostriedkov diaľkovej
komunikácie
v tom:
prostredníctvom webového sídla

v tom:

v tom:

1

č.r.

Ukazovateľ

Všetky spotrebiteľské úvery okrem kreditných kariet

ČASŤ A:

1

počet zmlúv

Celkom

2

objem
3

počet zmlúv
4

objem

okamžitá a do 3 mesiacov vrátane

5

počet zmlúv
6

objem

od 3 do 6 mesiacov vrátane

Hlásenie o spotrebiteľských úveroch

VZOR

7

počet zmlúv
8

objem

od 6 do 12 mesiacov vrátane

Zmluvná splatnosť

9

počet zmlúv

10

objem

od 1 do 5 rokov vrátane

Názov veriteľa
IČ veriteľa
Hlásenie ku dňu

11

počet zmlúv

nad 5 rokov

12

objem

1/2

Príloha č. 3 k opatreniu č. 14/2017
Spo (SPU) 5-01

ČASŤ B:

2/2
Celkom
Ukazovateľ

č.r.

a

b

Kreditné karty
v tom:

z toho:

1

rezidentské

2

nerezidentské

3

kreditné karty poskytnuté spotrebiteľovi s príjmom pod úrovňou 1,15-násobku
minimálnej mzdy

4

Kreditné karty poskytnuté prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie
v tom:

5

prostredníctvom webového sídla

6

prostredníctvom elektronickej pošty

7

prostredníctvom telefónu - hlasovej služby

8

prostredníctvom SMS správy

9

prostredníctvom mobilnej aplikácie

10

prostredníctvom adresného listu

11

prostredníctvom iného prostriedku

12

Kreditné karty poskytnuté priamo bez sprostredkovateľa

13

Kreditné karty poskytnuté za účasti finančného agenta

14

v tom:

za účasti samostatného finančného agenta

15

za účasti viazaného finančného agenta

16

Kreditné karty poskytnuté za účasti iného sprostredkovateľa

17

Kreditné karty so splátkou v omeškaní

18

v tom:

z toho:

v omeškaní do 3 mesiacov vrátane

19

v omeškaní viac ako 3 mesiace

20

kreditné karty poskytnuté za účasti samostatného finančného agenta

21

kreditné karty poskytnuté spotrebiteľovi s príjmom pod úrovňou 1,15-násobku
minimálnej mzdy

22

Kreditné karty zosplatnené
v tom:

z toho:

23

z dôvodu omeškania do 3 mesiacov vrátane

24

z dôvodu omeškania viac ako 3 mesiace

25

z iného dôvodu

26

kreditné karty poskytnuté za účasti samostatného finančného agenta

27

kreditné karty poskytnuté spotrebiteľovi s príjmom pod úrovňou 1,15-násobku
minimálnej mzdy

28
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počet zmlúv

objem

1

2

Metodika na vypracúvanie výkazu
Hlásenie o spotrebiteľských úveroch
Spo (SPU) 5-01
1. Predkladanie výkazu sa vzťahuje na veriteľa podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona.
2. Vo výkaze sa uvádzajú údaje o zmluvách o spotrebiteľskom úvere.
3. Vo výkaze sa uvádzajú údaje o zmluvách o spotrebiteľskom úvere, na základe
ktorých spotrebiteľ k poslednému dňu kalendárneho roka uhrádza svoj záväzok riadne a včas
alebo je v omeškaní s úhradou svojho záväzku, alebo v ktorých veriteľ uplatnil právo
podľa § 565 Občianskeho zákonníka, bez postúpenia pohľadávky zo zmlúv na tretiu osobu.
4. Ak je údaj nulový, v príslušnej kolónke sa uvádza nula.
5. Údaje o objeme spotrebiteľských úverov sa uvádzajú v eurách.
6. Ak ide o úvery, ktoré je spotrebiteľ povinný splatiť jednorazovo alebo v splátkach,
objemom spotrebiteľských úverov sa rozumie celková suma úverov dohodnutých v zmluvách
o spotrebiteľskom úvere. Ak ide o revolvingové úvery alebo povolené prečerpanie, objemom
spotrebiteľských úverov sa rozumie celková suma výšok dohodnutých úverových rámcov.
7. Do celkového objemu peňažných prostriedkov poskytnutých spotrebiteľských
úverov alebo celkovej sumy výšok úverových rámcov vstupuje vo všetkých riadkoch celková
výška istiny úveru alebo výška úverového rámca dohodnutá v zmluve o spotrebiteľskom
úvere a nie zostatková hodnota úveru alebo úverového rámca k poslednému dňu kalendárneho
roka.
Vysvetlivky týkajúce sa vypĺňania ČASTI A
8. V ČASTI A sa uvádzajú údaje o zmluvách o spotrebiteľskom úvere okrem zmlúv
o kreditnej karte.
9. V s. 3 a 4 sa uvádzajú údaje o zmluvách o spotrebiteľskom úvere formou
povoleného prečerpania.
10. V r. 4 sa uvádzajú údaje o zmluvách o spotrebiteľskom úvere, na základe ktorých
je spotrebiteľ povinný plniť svoj záväzok jednorazovo.
11. V r. 5 sa uvádzajú údaje o zmluvách o spotrebiteľskom úvere, na základe ktorých
je spotrebiteľ povinný plniť svoj záväzok v splátkach.
12. V r. 6, 22, 27 a 33 sa uvádzajú údaje o zmluvách o spotrebiteľskom úvere, ktoré
boli uzavreté so spotrebiteľom, ktorého čistý príjem podľa § 7 ods. 20 písm. a) zákona
vykázaný pri posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver nedosiahol úroveň
minimálnej mzdy platnej ku dňu uzavretia zmluvy vynásobenej koeficientom 1,15.
13. V r. 7 až 14 sa uvádzajú údaje o platných zmluvách o spotrebiteľskom úvere
uzavretých prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie podľa § 2 písm. a) a e)
zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre vykazovanie je rozhodujúci
deň uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere a nie použitie prostriedku pri úkonoch
predchádzajúcich uzavretiu zmluvy o spotrebiteľskom úvere.
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14. V r. 15 sa uvádzajú údaje o zmluvách o spotrebiteľskom úvere, ktoré boli uzavreté
so spotrebiteľom prostredníctvom organizačných útvarov alebo zamestnancov veriteľa
bez účasti finančného agenta alebo iného sprostredkovateľa na ponuke, dojednaní zmluvy
alebo uzavretí zmluvy.
15. V r. 16 až 19 sa uvádzajú údaje o zmluvách o spotrebiteľskom úvere, ktoré boli
uzavreté so spotrebiteľom za účasti finančného agenta alebo iného sprostredkovateľa
na ponuke, dojednaní zmluvy alebo uzavretí zmluvy.
16. V r. 16 sa uvádzajú údaje o zmluvách o spotrebiteľskom úvere, ktoré boli uzavreté
za účasti finančného agenta podľa § 6 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o finančnom sprostredkovaní“).
17. V r. 17 sa uvádzajú údaje o zmluvách o spotrebiteľskom úvere, ktoré boli uzavreté
za účasti samostatného finančného agenta podľa § 7 zákona o finančnom sprostredkovaní
vrátane zmlúv o spotrebiteľskom úvere, ktoré boli uzavreté za účasti jeho podriadeného
finančného agenta podľa § 9 zákona o finančnom sprostredkovaní.
18. V r. 18 sa uvádzajú údaje o zmluvách o spotrebiteľskom úvere, ktoré boli uzavreté
za účasti viazaného finančného agenta podľa § 8 zákona o finančnom sprostredkovaní.
19. V r. 19 sa uvádzajú údaje o zmluvách o spotrebiteľskom úvere, ktoré boli uzavreté
za účasti iného sprostredkovateľa, na ktorého sa nevzťahuje zákon o finančnom
sprostredkovaní.
20. V r. 20 až 22 sa uvádzajú údaje o zmluvách o spotrebiteľskom úvere, na základe
ktorých je spotrebiteľ povinný uhradiť svoj záväzok jednorazovo a je v omeškaní.
21. V r. 23 až 27 sa uvádzajú údaje o zmluvách o spotrebiteľskom úvere, na základe
ktorých je spotrebiteľ povinný uhrádzať svoj záväzok v splátkach a je v omeškaní aspoň
s jednou splátkou alebo s časťou jednej splátky, pričom veriteľ ešte neuplatnil právo
podľa § 565 Občianskeho zákonníka. Doba omeškania začína plynúť od okamihu omeškania
prvej splátky v poradí.
22. V r. 28 až 33 sa uvádzajú údaje o zmluvách o spotrebiteľskom úvere, na základe
ktorých bol spotrebiteľ povinný uhrádzať svoj záväzok v splátkach a veriteľ v nich uplatnil
právo podľa § 565 Občianskeho zákonníka.
Vysvetlivky týkajúce sa vypĺňania ČASTI B
23. V ČASTI B sa uvádzajú údaje o zmluvách o kreditnej karte.
24. V r. 4, 22 a 28 sa uvádzajú údaje o zmluvách o kreditnej karte, ktoré boli uzavreté
so spotrebiteľom, ktorého čistý príjem podľa § 7 ods. 20 písm. a) zákona vykázaný
pri posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver nedosiahol úroveň
minimálnej mzdy platnej ku dňu uzavretia zmluvy vynásobenej koeficientom 1,15.
25. V r. 5 až 12 sa uvádzajú údaje o platných zmluvách o kreditnej karte uzavretých
prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie podľa § 2 písm. a) a e) zákona
č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre vykazovanie je rozhodujúci
deň uzavretia zmluvy o kreditnej karte a nie použitie prostriedku pri úkonoch
predchádzajúcich uzavretiu zmluvy o kreditnej karte.
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26. V r. 13 sa uvádzajú údaje o zmluvách o kreditnej karte, ktoré boli uzavreté
so spotrebiteľom prostredníctvom organizačných útvarov alebo zamestnancov veriteľa
bez účasti finančného agenta alebo iného sprostredkovateľa na ponuke, dojednaní zmluvy
alebo uzavretí zmluvy.
27. V r. 14 až 17 sa uvádzajú údaje o zmluvách o kreditnej karte, ktoré boli uzavreté
so spotrebiteľom za účasti finančného agenta alebo iného sprostredkovateľa na ponuke,
dojednaní zmluvy alebo uzavretí zmluvy.
28. V r. 14 sa uvádzajú údaje o zmluvách o kreditnej karte, ktoré boli uzavreté
za účasti finančného agenta podľa § 6 zákona o finančnom sprostredkovaní.
29. V r. 15 sa uvádzajú údaje o zmluvách o kreditnej karte, ktoré boli uzavreté
za účasti samostatného finančného agenta podľa § 7 zákona o finančnom sprostredkovaní
vrátane zmlúv o kreditnej karte, ktoré boli uzavreté za účasti jeho podriadeného finančného
agenta podľa § 9 zákona o finančnom sprostredkovaní.
30. V r. 16 sa uvádzajú údaje o zmluvách o kreditnej karte, ktoré boli uzavreté
za účasti viazaného finančného agenta podľa § 8 zákona o finančnom sprostredkovaní.
31. V r. 17 sa uvádzajú údaje o zmluvách o kreditnej karte, ktoré boli uzavreté
za účasti iného sprostredkovateľa, na ktorého sa nevzťahuje zákon o finančnom
sprostredkovaní.
32. V r. 18 až 22 sa uvádzajú údaje o zmluvách o kreditnej karte, na základe ktorých je
spotrebiteľ povinný uhrádzať svoj záväzok v splátkach a je v omeškaní aspoň s jednou
splátkou alebo s časťou jednej splátky, pričom veriteľ ešte neuplatnil právo podľa § 565
Občianskeho zákonníka. Doba omeškania začína plynúť od okamihu omeškania prvej splátky
v poradí.
33. V r. 23 až 28 sa uvádzajú údaje o zmluvách o kreditnej karte, na základe ktorých
bol spotrebiteľ povinný uhrádzať svoj záväzok v splátkach a veriteľ v nich uplatnil právo
podľa § 565 Občianskeho zákonníka.
34. Použité skratky
IČ
- identifikačné číslo
r.
- riadok
č. r. - číslo riadku
s.
- stĺpec.
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5
6

úvery poskytnuté spotrebiteľovi s príjmom pod úrovňou 1,15-násobku minimálnej
mzdy

14

prostredníctvom iného prostriedku

27

z toho:

v tom:

32
33

31

z iného dôvodu

úvery poskytnuté spotrebiteľovi s príjmom pod úrovňou 1,15-násobku minimálnej
mzdy

30

z dôvodu omeškania viac ako 3 mesiace

úvery poskytnuté za účasti samostatného finančného agenta

29

z dôvodu omeškania do 3 mesiacov vrátane

28

26

úvery poskytnuté spotrebiteľovi s príjmom pod úrovňou 1,15-násobku minimálnej
mzdy

25

v omeškaní viac ako 3 mesiace

úvery poskytnuté za účasti samostatného finančného agenta

24

v omeškaní do 3 mesiacov vrátane

Iné úvery zosplatnené

z toho:

v tom:

23

22

úvery poskytnuté spotrebiteľovi s príjmom pod úrovňou 1,15-násobku minimálnej
mzdy

Iné úvery so splatnosťou v splátkach v omeškaní

21

úvery poskytnuté za účasti samostatného finančného agenta

20

z toho:

19

18

za účasti viazaného finančného agenta

Iné úvery s jednorazovou splatnosťou v omeškaní

17

za účasti samostatného finančného agenta

Iné úvery poskytnuté za účasti iného sprostredkovateľa

v tom:

16

13

prostredníctvom adresného listu

15

12

prostredníctvom mobilnej aplikácie

Iné úvery poskytnuté za účasti finančného agenta

11

prostredníctvom SMS správy

9
10

prostredníctvom elektronickej pošty

prostredníctvom telefónu - hlasovej služby

8

prostredníctvom webového sídla

Iné úvery poskytnuté priamo bez spostredkovateľa

v tom:

7

4

úvery so splatnosťou v splátkach

3

nerezidentské

úvery s jednorazovou splatnosťou

2

rezidentské

1

b

a

Iné úvery poskytnuté prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie

z toho:

v tom:

v tom:

Všetky iné úvery

č.r.

Ukazovateľ

1

počet zmlúv

Celkom

2

objem
3

počet zmlúv
4

objem

Zmluvná splatnosť do 3 mesiacov vrátane

Hlásenie o iných úveroch

VZOR

5

počet zmlúv
6

objem

Výška úveru menej ako 100 eur

Názov veriteľa
IČ veriteľa
Hlásenie ku dňu

7

počet zmlúv

8

objem

Výška úveru viac ako 75 000 eur
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Príloha č. 4 k opatreniu č. 14/2017
Spo (INU) 6-01

Metodika na vypracúvanie výkazu
Hlásenie o iných úveroch
Spo (INU) 6-01

1. Predkladanie výkazu sa vzťahuje na veriteľa podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona
a na iného veriteľa podľa § 24 zákona.
2. Vo výkaze sa uvádzajú údaje o zmluvách, na základe ktorých sú veriteľom alebo
iným veriteľom poskytnuté úvery alebo pôžičky podľa § 1 ods. 3 písm. f) a l) zákona, pričom
tieto úvery alebo pôžičky nespĺňajú žiadnu z podmienok uvedených v § 1 ods. 3 písm. a), b),
d), e), g) až k) a m) až r) zákona (ďalej len „zmluva“).
3. Vo výkaze sa uvádzajú údaje o zmluvách, na základe ktorých spotrebiteľ
k poslednému dňu kalendárneho roka uhrádza svoj záväzok riadne a včas alebo je v omeškaní
s úhradou svojho záväzku, alebo v ktorých veriteľ alebo iný veriteľ uplatnil právo podľa
§ 565 Občianskeho zákonníka, bez postúpenia pohľadávky zo zmlúv na tretiu osobu.
4. Ak je údaj nulový, v príslušnej kolónke sa uvádza nula.
5. Údaje o objeme iných úverov sa uvádzajú v eurách.
6. Ak ide o úvery, ktoré je spotrebiteľ povinný splatiť jednorazovo alebo v splátkach,
objemom iných úverov sa rozumie celková suma úverov dohodnutých v zmluvách. Ak ide
o revolvingové úvery, objemom iných úverov sa rozumie celková suma výšok dohodnutých
úverových rámcov.
7. Do celkového objemu peňažných prostriedkov poskytnutých iných úverov alebo
celkovej sumy výšok úverových rámcov, vstupuje vo všetkých riadkoch celková výška istiny
úveru alebo výška úverového rámca dohodnutá v zmluve a nie zostatková hodnota úveru
alebo úverového rámca k poslednému dňu kalendárneho roka.
8. V r. 4 sa uvádzajú údaje o zmluvách, na základe ktorých je spotrebiteľ povinný
plniť svoj záväzok jednorazovo.
9. V r. 5 sa uvádzajú údaje o zmluvách, na základe ktorých je spotrebiteľ povinný
plniť svoj záväzok v splátkach.
10. V r. 6, 22, 27 a 33 sa uvádzajú údaje o zmluvách, ktoré boli uzavreté so
spotrebiteľom, ktorého čistý príjem podľa § 7 ods. 20 písm. a) zákona vykázaný pri posúdení
schopnosti spotrebiteľa splácať iný úver nedosiahol úroveň minimálnej mzdy platnej ku dňu
uzavretia zmluvy vynásobenej koeficientom 1,15.
11. V r. 7 až 14 sa uvádzajú údaje o zmluvách uzavretých prostredníctvom
prostriedkov diaľkovej komunikácie podľa § 2 písm. a) a e) zákona č. 266/2005 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Pre vykazovanie je rozhodujúci deň uzavretia zmluvy
a nie použitie prostriedku pri úkonoch predchádzajúcich uzavretiu zmluvy.
12. V r. 15 sa uvádzajú údaje o zmluvách, ktoré boli uzavreté so spotrebiteľom
prostredníctvom organizačných útvarov alebo zamestnancov veriteľa alebo iného veriteľa bez
účasti finančného agenta alebo iného sprostredkovateľa na ponuke, dojednaní zmluvy alebo
uzavretí zmluvy.
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13. V r. 16 až 19 sa uvádzajú údaje o zmluvách, ktoré boli uzavreté so spotrebiteľom
za účasti finančného agenta alebo iného sprostredkovateľa na ponuke, dojednaní zmluvy
alebo uzavretí zmluvy.
14. V r. 16 sa uvádzajú údaje o zmluvách, ktoré boli uzavreté za účasti finančných
agentov podľa § 6 zákona o finančnom sprostredkovaní.
15. V r. 17 sa uvádzajú údaje o zmluvách, ktoré boli uzavreté za účasti samostatného
finančného agenta podľa § 7 zákona o finančnom sprostredkovaní vrátane zmlúv, ktoré boli
uzavreté za účasti jeho podriadeného finančného agenta podľa § 9 zákona o finančnom
sprostredkovaní.
16. V r. 18 sa uvádzajú údaje o zmluvách, ktoré boli uzavreté za účasti viazaného
finančného agenta podľa § 8 zákona o finančnom sprostredkovaní.
17. V r. 19 sa uvádzajú údaje o zmluvách, ktoré boli uzavreté za účasti iného
sprostredkovateľa mimo zákona o finančnom sprostredkovaní.
18. V r. 20 až 22 sa uvádzajú údaje o zmluvách, na základe ktorých je spotrebiteľ
povinný uhradiť svoj záväzok jednorazovo a je v omeškaní.
19. V r. 23 až 27 sa uvádzajú údaje o zmluvách, na základe ktorých je spotrebiteľ
povinný uhrádzať svoj záväzok v splátkach a je v omeškaní aspoň s jednou splátkou
alebo s časťou jednej splátky, pričom veriteľ alebo iný veriteľ ešte neuplatnil právo podľa
§ 565 Občianskeho zákonníka. Doba omeškania začína plynúť od okamihu omeškania prvej
splátky v poradí.
20. V r. 28 až 33 sa uvádzajú údaje o zmluvách, na základe ktorých bol spotrebiteľ
povinný uhrádzať svoj záväzok v splátkach a veriteľ alebo iný veriteľ v nich uplatnil právo
podľa § 565 Občianskeho zákonníka.
21. Ak je zmluvná splatnosť úveru do 3 mesiacov vrátane a súčasne je výška úveru
menej ako 100 eur, údaje o tomto úvere sa uvádzajú iba do stĺpcov č. 5 a 6.
22. Ak je zmluvná splatnosť úveru do 3 mesiacov vrátane a súčasne je výška úveru
viac ako 75 tis. eur, údaje o tomto úvere sa uvádzajú iba do stĺpcov č. 7 a 8.
23. Použité skratky
IČ
- identifikačné číslo
č.
- číslo
r.
- riadok
č. r. - číslo riadku
tis.
- tisíc.
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Príloha č. 5 k opatreniu č. 14/2017
Spo (RST) 7-01

VZOR

Hlásenie o reklamáciach, súdnych sporoch a trestných oznámeniach

Názov veriteľa
IČ veriteľa
Hlásenie ku dňu
1/1
Ukazovateľ

a
Prijaté reklamácie
v tom:

v tom:

b

1

2
opodstatnené

3

neopodstatnené

4

iný spôsob vybavenia

5

vybavené v lehote do 30 dní

6

vybavené v lehote nad 30 dní

7

nevybavené

8

Začaté súdne spory

v tom:

Hodnota

1

vybavené
v tom:

č.r.

9

aktívne súdne spory

10

pasívne súdne spory

11

Ukončené aktívne súdne spory

12

úspešné (nad 90%)

13

čiastočne úspešné nad 50% do 90% vrátane

14

čiastočne úspešné nad 10% do 50% vrátane

15

neúspešné (do 10% vrátane)

16

v tom:

Ukončené pasívne súdne spory

17

úspešné (nad 90%)

18

čiastočne úspešné nad 50% do 90% vrátane

19

čiastočne úspešné nad 10% do 50% vrátane

20

neúspešné (do 10% vrátane)

21

v tom:

Súdne spory, v ktorých súd vyhlásil neprijateľnú zmluvnú podmienku

22

právoplatné rozsudky

23

vyhlásené rozsudky neprávoplatné

24

v tom:
Súdne spory ukončené zmierom

25

Súdne spory ukončené späťvzatím zo strany veriteľa

26

Súdne spory ukončené späťvzatím zo strany spotrebiteľa

27

Začaté spory vedené rozhodcovským súdom

28

v tom:

aktívne spory

29

pasívne spory

30

Ukončené aktívne spory vedené rozhodcovským súdom

31

úspešné (nad 90%)

32

čiastočne úspešné nad 50% do 90% vrátane

33

čiastočne úspešné nad 10% do 50% vrátane

34

neúspešné (do 10% vrátane)

35

v tom:

Ukončené pasívne spory vedené rozhodcovským súdom

36

úspešné (nad 90%)

37

čiastočne úspešné nad 50% do 90% vrátane

38

čiastočne úspešné nad 10% do 50% vrátane

39

neúspešné (do 10% vrátane)

40

v tom:

Spory vedené rozhodcovským súdom ukončené zmierom

41

Spory vedené rozhodcovským súdom ukončené späťvzatím zo strany veriteľa

42

Spory vedené rozhodcovským súdom ukončené späťvzatím zo strany spotrebiteľa

43

Trestné konania začaté voči veriteľovi

44

Trestné oznámenia podané veriteľom na spotrebiteľa

45
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Metodika na vypracúvanie výkazu
Hlásenie o reklamáciách, súdnych sporoch a trestných oznámeniach
Spo (RST) 7-01

1. Predkladanie výkazu sa vzťahuje na veriteľa podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona
a na iného veriteľa podľa § 24 zákona.
2. Vo výkaze sa uvádzajú údaje o reklamáciách, súdnych sporoch a trestných oznámeniach,
ktoré súvisia s právnymi vzťahmi medzi veriteľom podľa § 2 písm. b) zákona alebo iným veriteľom
podľa § 2 písm. c) zákona a spotrebiteľom podľa § 2 písm. a) zákona.
3. Údaje sa uvádzajú za príslušný kalendárny rok, za ktorý sa vypracúva predmetný výkaz.
4. Ak je údaj nulový, v príslušnej kolónke sa uvádza nula.
5. V r. 1 sa uvádza počet reklamácií od spotrebiteľov, ktoré boli veriteľom alebo iným
veriteľom prijaté.
6. V r. 2 sa uvádza počet prijatých reklamácií, ktoré boli ku dňu vypracovania výkazu
veriteľom alebo iným veriteľom vybavené.
7. V r. 3 až 5 sa uvádza počet vybavených prijatých reklamácií podľa výsledku vybavenia.
8. V r. 3 sa uvádzajú opodstatnené reklamácie, ktoré boli, s ohľadom na celkový obsah
reklamácie, čo len čiastočne uznané ako opodstatnené a boli čo i len čiastočne kladne vybavené.
9. V r. 5 sa uvádza počet reklamácií, ktoré boli vyhodnotené ako neopodstatnené, no z dôvodu
obchodného rozhodnutia alebo iných dôvodov ich banka alebo pobočka zahraničnej banky vybavila
kladne a klientovi reklamovaný nárok plnila.
10. V r. 6 a 7 sa uvádza počet vybavených prijatých reklamácií podľa lehoty vybavenia.
11. V r. 8 sa uvádza počet prijatých reklamácií, ktoré neboli ku dňu vypracovania výkazu
veriteľom alebo iným veriteľom vybavené.
12. V r. 9 až 11 a 28 až 30 sa uvádza počet súdnych sporov a počet sporov vedených
rozhodcovským súdom, ktoré boli začaté.
Na účely vykazovania sa rozumie
a) aktívnym súdnym sporom alebo aktívnym sporom vedeným rozhodcovským súdom spor
zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo inom úvere, v ktorom je veriteľ alebo iný veriteľ
žalujúcou stranou,
b) pasívnym súdnym sporom alebo pasívnym sporom vedeným rozhodcovským súdom spor
zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo inom úvere, v ktorom je veriteľ alebo iný veriteľ
žalovanou stranou.
13. V r. 12 až 21 a 31 až 40 sa uvádza počet súdnych sporov a počet sporov vedených
rozhodcovským súdom, ktoré boli ukončené s rôznou mierou úspechu veriteľa alebo iného veriteľa.
Na účely vykazovania sa miera úspechu určí takto:
a) pri súdnych sporoch ako miera čistého úspechu veriteľa alebo iného veriteľa podľa
výroku o trovách konania,
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b) pri sporoch vedených rozhodcovským súdom sa prepočíta analogicky ako pri súdnych
sporoch.
14. V r. 23 sa uvádza počet právoplatných rozhodnutí súdov, ktoré vo výroku rozhodnutia
uvádzajú konkrétne zmluvné podmienky ako neprijateľné, podľa § 298 ods. 2 zákona č. 160/2015
Z. z. Civilný sporový poriadok.
15. V r. 24 sa uvádza počet neprávoplatných rozhodnutí súdov, ktoré vo výroku rozhodnutia
uvádzajú konkrétne zmluvné podmienky ako neprijateľné, podľa § 298 ods. 2 zákona č. 160/2015
Z. z. Civilného sporového poriadku, a tieto rozhodnutia už boli súdom vyhlásené a doručené
veriteľovi alebo inému veriteľovi.
16. V r. 25 a 41 sa uvádza počet súdnych sporov a počet sporov vedených rozhodcovským
súdom, ktoré boli ukončené zmierom.
17. V r. 26, 27, 42 a 43 sa uvádza počet súdnych sporov a počet sporov vedených
rozhodcovským súdom, ktoré boli ukončené späťvzatím zo strany veriteľa alebo iného veriteľa
alebo zo strany spotrebiteľa.
18. V r. 44 sa uvádza počet trestných konaní začatých voči veriteľovi alebo inému veriteľovi.
19. V r. 45 sa uvádza počet trestných oznámení, ktoré boli podané veriteľom alebo iným
veriteľom na spotrebiteľa.
20. Použité skratky
IČ
- identifikačné číslo
r.
- riadok
č. r. - číslo riadku.
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8

7

6

5

4

3

2

Kreditné karty - RPMN

Spotrebiteľské úvery so zabezpečením a lízing
vo výške do 1500 eur vrátane
Spotrebiteľské úvery so zabezpečením a lízing
vo výške od 1501 do 6500 eur vrátane
Spotrebiteľské úvery so zabezpečením a lízing
vo výške viac ako 6500 eur
Ostatné spotrebiteľské úvery neuvedené v r. 1 až
5 vo výške do 1500 eur vrátane
Ostatné spotrebiteľské úvery neuvedené v r. 1 až
5 vo výške od 1501 do 6500 eur vrátane
Ostatné spotrebiteľské úvery neuvedené v r. 1 až
5 vo výške viac ako 6500 eur

1

b

a

Kreditné karty - objem

č. r.

Ukazovateľ

1

Objem

2

3

RPMN

od 3 do 6 mesiacov vrátane

Objem
4

5

RPMN

od 6 do 12 mesiacov vrátane
Objem
6

Objem
7

RPMN

od 1 do 5 rokov vrátane

Zmluvná splatnosť

Hlásenie o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch

VZOR

8

Objem

9

RPMN

od 5 do 10 rokov vrátane

Názov veriteľa
IČ veriteľa
Hlásenie ku dňu

10

Objem

nad 10 rokov

11

RPMN

1/1

Príloha č. 6 k opatreniu č. 14/2017
Spo (RPMN) 8-04

Metodika na vypracúvanie výkazu
Hlásenie o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch
Spo (RPMN) 8-04
1. Predkladanie výkazu sa vzťahuje na veriteľa podľa § 20 ods. 1 písm. a) a b) zákona.
2. V hlásení sa uvádzajú údaje o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch, ktoré veriteľ
poskytol počas príslušného kalendárneho štvrťroka.
3. Novoposkytnutým spotrebiteľským úverom sa rozumie nová zmluva o spotrebiteľskom úvere.
Novými zmluvami o spotrebiteľskom úvere sú
a) zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktoré prvýkrát určujú výšku splátky, úrokovú sadzbu alebo výšku
poplatkov dohodnutého obchodu medzi spotrebiteľom a veriteľom,
b) zmeny zmluvných podmienok zmluvy o spotrebiteľských úveroch uskutočnené za aktívnej účasti
spotrebiteľa.
4. Ak počas príslušného kalendárneho štvrťroka nebol poskytnutý spotrebiteľský úver na
základe novej zmluvy o spotrebiteľskom úvere, v príslušnej kolónke sa uvádza nula.
5. Objem novoposkytnutých spotrebiteľských úverov sa vykazuje v eurách, a to za
novoposkytnuté spotrebiteľské úvery, ktoré veriteľ poskytol počas príslušného kalendárneho štvrťroka.
Vykazuje sa celková suma spotrebiteľského úveru dohodnutá v zmluve o spotrebiteľskom úvere, a to
bez ohľadu na to, či sa spotrebiteľský úver čerpá naraz alebo po častiach. Spotrebiteľské úvery sa
vykazujú neznížené o opravné položky, ktoré k nim boli vytvorené. Spotrebiteľské úvery v cudzej mene
sa prepočítajú na eurá podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou
centrálnou bankou alebo podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Národnou
bankou Slovenska, ak ide o menu, pre ktorú Európska centrálna banka neurčuje a nevyhlasuje výmenný
kurz, platného ku dňu zostavenia hlásenia.
6. Pri pohľadávkach z lízingu sa do objemu novoposkytnutých spotrebiteľských úverov
nezahŕňa akontácia.
7. Zmluvná splatnosť sa vykazuje vrátane obdobia, ktoré je uvedené ako koniec intervalu
zmluvnej splatnosti, napríklad pri zmluvnej splatnosti od troch do šiestich mesiacov sa vykazujú
spotrebiteľské úvery, ktorých zmluvná splatnosť je od troch kalendárnych mesiacov do šiestich
kalendárnych mesiacov vrátane.
8. V hlásení sa vykazujú údaje o vážených priemeroch RPMN za novoposkytnuté spotrebiteľské
úvery za každý ich typ, ktoré veriteľ poskytol počas príslušného kalendárneho štvrťroka. Váhové
informácie predstavujú zmluvne dohodnuté objemy jednotlivých typov novoposkytnutých
spotrebiteľských úverov za príslušný kalendárny štvrťrok. Vážený priemer RPMN pre príslušný typ
úveru sa vykazuje v percentách s presnosťou na dve desatinné miesta.
9. Zabezpečením sa rozumie dohoda, na ktorej základe je veriteľ oprávnený uspokojiť svoju
pohľadávku, ak dlžník nedodrží svoj záväzok alebo príde k splneniu vopred určenej podmienky,
výkonom záložného práva.
10. V hlásení sa vypĺňajú všetky kolónky okrem tých, ktoré sú vyznačené šedou farbou.
11. Použité skratky
č. r. - číslo riadku
IČ
- identifikačné číslo
RPMN - ročná percentuálna miera nákladov.
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Príloha č. 7 k opatreniu č. 14/2017
Spo (OBO) 2-12

VZOR

Hlásenie o objeme poskytnutých spotrebiteľských úverov
Názov veriteľa
IČ veriteľa
Hlásenie ku dňu
1/2
(údaje v eurách)

ČASŤ A:
Ukazovateľ

č.r.

Hodnota

a

b

1

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti od 90 do 180 dní vrátane za
posledných 12 mesiacov
z toho: objem úverov, ktoré sú v omeškaní viac ako 90 dní

1
2

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti od 181 dní do jedného roka
vrátane za posledných 12 mesiacov
z toho: objem úverov, ktoré sú v omeškaní viac ako 90 dní

3
4

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti nad 1 rok do 5 rokov vrátane
za posledných 12 mesiacov
z toho: objem úverov, ktoré sú v omeškaní viac ako 90 dní

5
6

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti nad 5 rokov do 10 rokov
vrátane za posledných 12 mesiacov
z toho: objem úverov, ktoré sú v omeškaní viac ako 90 dní

7
8

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti nad 10 rokov za posledných 12
mesiacov
z toho: objem úverov, ktoré sú v omeškaní viac ako 90 dní

9
10

Celkový objem poskytnutých spotrebiteľských úverov za posledných 12 mesiacov
z toho: objem úverov, ktoré sú v omeškaní viac ako 90 dní

11
12

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti od 90 do 180 dní vrátane za
posledný mesiac
z toho: objem úverov, ktoré sú zabezpečené

13
14

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti od 181 do jedného roka
vrátane za posledný mesiac
z toho: objem úverov, ktoré sú zabezpečené

15
16

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti nad 1 rok do 5 rokov vrátane
za posledný mesiac
z toho: objem úverov, ktoré sú zabezpečené

17
18

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti nad 5 rokov do 10 rokov
vrátane za posledný mesiac
z toho: objem úverov, ktoré sú zabezpečené

19
20

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti nad 10 rokov za posledný
mesiac
z toho: objem úverov, ktoré sú zabezpečené

21
22

Celkový objem poskytnutých spotrebiteľských úverov za posledný mesiac

23

z toho: objem úverov, ktoré sú zabezpečené

24
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2/2
(údaje v eurách)

ČASŤ B:
Ukazovateľ

č.r.

Hodnota

a

b

1

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov od vzniku veriteľa do registrácie veriteľa

1

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov od registrácie veriteľa do udelenia povolenia NBS

2

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov od udelenia povolenia NBS

3

Objem spotrebiteľských úverov nadobudnutých odkupom od pôvodného veriteľa za posledných 12
mesiacov

4

z toho: objem úverov, ktoré sú v omeškaní viac ako 90 dní

5

Objem spotrebiteľských úverov postúpených na tretie strany za posledných 12 mesiacov
z toho: objem úverov, ktoré sú v omeškaní viac ako 90 dní

6
7

Objem spotrebiteľských úverov odpísaných za posledných 12 mesiacov

8

z toho: objem úverov, ktoré sú v omeškaní viac ako 90 dní

9

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov prostredníctvom finančných agentov za posledný mesiac
z toho: objem úverov, ktoré sú zabezpečené

10
11

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov prostredníctvom diaľkovej komunikácie za posledný
mesiac
z toho: objem úverov, ktoré sú zabezpečené

12
13

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov formou povoleného prečerpania za posledný mesiac
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14

Metodika na vypracúvanie výkazu
Hlásenie o objeme poskytnutých spotrebiteľských úverov
Spo (OBO) 2-12

1. Predkladanie výkazu sa vzťahuje na veriteľa podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona.
2. Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov sa vykazuje v eurách. Spotrebiteľský úver
v cudzej mene sa prepočíta na eurá podľa referenčného výmenného kurzu platného ku dňu
zostavenia hlásenia. Ak je údaj nulový, v príslušnej kolónke sa uvádza nula.
3. Na účely vykazovania sa rozumie
objemom poskytnutých spotrebiteľských úverov súčet spotrebiteľských úverov, ktoré veriteľ
poskytol za vykazované obdobie; vykazuje sa celková suma spotrebiteľského úveru dohodnutá
v zmluve o spotrebiteľskom úvere,
b) zabezpečením dohoda, na základe ktorej je veriteľ oprávnený uspokojiť svoju pohľadávku, ak
dlžník nedodrží svoj záväzok alebo príde k splneniu vopred určenej podmienky, výkonom
záložného práva,
c) vznikom veriteľa zápis veriteľa do obchodného registra, živnostenského registra alebo
obdobného registra, na základe ktorého vzniklo veriteľovi oprávnenie poskytovať
spotrebiteľské úvery v rámci svojho podnikania pred 11. júnom 2010,
d) registráciou veriteľa zápis veriteľa do registra veriteľov NBS pred 31. májom 2015.

a)

4. Použité skratky
č. r. - číslo riadku
IČ
- identifikačné číslo
NBS - Národná banka Slovenska.
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15
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 12. decembra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska
z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení
a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných
obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení
neskorších predpisov
Národná banka Slovenska podľa § 77 ods. 7 a § 139 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z.
o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a podľa § 35 ods. 2 zákona č.
747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní
výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných
obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 223/2014 Z.
z.) v znení opatrenia č. 2/2015 (oznámenie č. 51/2015 Z. z.) a opatrenia č. 29/2015
(oznámenie č. 63/2016 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
2.

3.

V § 1 ods. 1 písm. a) sa slová „v prílohe č. 1a“ nahrádzajú slovami „v osobitnom
predpise,1)“.
V § 1 ods. 1 písm. b) sa slová „v prílohe č. 1b“ nahrádzajú slovami „v osobitnom
predpise,1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 z 12. decembra 2017 o predkladaní
výkazov,
hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely
vykonávania dohľadu (oznámenie č. 337/2017 Z. z.).“.
V § 1 ods. 1 písmená f) a g) znejú:
„f) hlásenie o uzatvorených obchodoch Ocp (BMO) 16-99 vypracované
podľa osobitných predpisov,2)
g) hlásenie o pozastavení, obnovení a vylúčení finančných nástrojov z obchodovania
Bcp (NBS) 09-99 vypracované podľa osobitného predpisu.3)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:
„2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch
s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173,
12.6.2014) v platnom znení.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/590 z 28. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy
týkajúce sa oznamovania transakcií príslušným orgánom (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017).
3
) Opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 16/2007 o predkladaní
výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely
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dohľadu nad finančným trhom (oznámenie č. 651/2007 Z. z.) v znení neskorších
predpisov.“.

4.

V § 1 ods. 1 písmeno i) znie:
„i) hlásenie referenčných údajov o finančných nástrojoch Bcp (NBS) 08-98 vypracované
podľa osobitného predpisu,3)“.

5.

V § 1 ods. 2 písm. a) sa slová „v prílohe č. 1a“ nahrádzajú slovami „v osobitnom
predpise,1)“.

6.

V § 1 ods. 2 písm. b) sa slová „v prílohe č. 1b“ nahrádzajú slovami „v osobitnom
predpise,1)“.

7.

V § 1 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).

8. V § 2 odsek 6 znie:
„(6) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. f) sa vypracúva denne, ak sa vykonala
transakcia.“.
9. V § 2 sa vypúšťajú odseky 7 a 9.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7 a doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako
odseky 8 až 10.
10. V § 2 ods. 8 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.
11. V § 2 ods. 9 sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.
12. V § 3 odsek 1 znie:
„(1) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) až f), h), j) a k) a odseku 2 sa predkladajú
elektronicky v informačnom systéme Štatistický zberový portál.“.
13. V § 3 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 2 až 10.
14. V § 3 ods. 2 a 3 sa vypúšťajú slová „a i)“.
15. V § 3 odsek 5 znie:
„(5) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. f) sa predkladá najneskôr nasledujúci pracovný
deň po uzatvorení transakcie.“.
16. V § 3 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 9.
17. V § 3 ods. 7 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a písm. i)“.
18. V 3 ods. 8 sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.
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19. Za § 4a sa vkladá § 4b, ktorý znie:
„§ 4b
Výkazy za obdobie pred 3. januárom 2018 sa zostavia a predložia podľa právnych
predpisov účinných do 2. januára 2018.“.
20. Prílohy č. 1a a 1b sa vypúšťajú.
21. V prílohe č. 3 sa vo vzore výkazu Ocp (PIS) 2-04 vypúšťa časť H. Informácie o štruktúre
majetku klienta. Doterajšia časť I sa označuje ako časť H. V časti H sa slová „I.
Organizovanie mnohostranného obchodného systému (MTF)“ nahrádzajú slovami „H.
Organizovanie mnohostranného obchodného systému (MTF)“.
22. V prílohe č. 3 Metodike na vypracúvanie k hláseniu o poskytovaných investičných
službách, investičných činnostiach a vedľajších službách Ocp (PIS) 2-04 sa vypúšťa časť
H. Doterajšia časť I. sa označuje ako časť H.
23. Príloha č. 4 sa vypúšťa.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 3. januára 2018.

Jozef Makúch v. r.
guvernér
Vydávajúci útvar: odbor regulácie

tel.: +421 2 5787 3301
fax: +421 2 5787 1118
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16
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 12. decembra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska
z 18. decembra 2007 č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných
papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad
finančným trhom v znení neskorších predpisov
Národná banka Slovenska podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 16/2007 o predkladaní
výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely
dohľadu nad finančným trhom (oznámenie č. 651/2007 Z. z.) v znení opatrenia č. 24/2008
(oznámenie č. 513/2008 Z. z.) a opatrenia č. 27/2015 (oznámenie č. 64/2016 Z. z.) sa mení
a dopĺňa takto:
1.

V § 2 ods. 1 písmená a) až d) znejú:
„a) Bcp (NBS) 08-98 Hlásenie referenčných údajov o finančných nástrojoch vypracované
podľa osobitných predpisov,3)
b) Bcp (NBS) 09-99 Hlásenie o pozastavení, obnovení a vylúčení finančných nástrojov
z obchodovania vypracované podľa osobitného predpisu;4) doplňujúca metodika na
jeho vypracúvanie je uvedená v prílohe č. 1,
c) Bcp (NBS) 10-99 Hlásenie o parametroch dočasného zastavenia obchodovania
s finančnými nástrojmi podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2,
d) Ocp (BMO) 16-99 Hlásenie o uzatvorených obchodoch vypracované podľa osobitného
predpisu,5)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 5 znejú:
„3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch
s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173,
12.6.2014) v platnom znení.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/585 z 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy
pre normy a formáty údajov týkajúce sa referenčných údajov o finančných nástrojoch, ako aj
technických opatrení v súvislosti s opatreniami, ktoré má vypracovať Európsky orgán pre
cenné papiere a trhy a príslušné orgány (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017).
4
) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1005 z 15. júna 2017, ktorým sa stanovujú
vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát a načasovanie oznámení a zverejnenia
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5

)

pozastavenia a vylúčenia finančných nástrojov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi (Ú. v. EÚ L 153, 16.6.2017).
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov,
hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami obchodníkov s cennými
papiermi na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 223/2014 Z. z.) v znení neskorších
predpisov.“.

2. V § 2 ods. 1 písm. i) sa nad slovom „pasívach“ a v písmene j) nad slovom „nákladoch“
odkaz „3)“ nahrádza odkazom „6)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/201474, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov
určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky
a subjekty verejného záujmu (oznámenie č. 388/2014 Z. z.) v znení opatrenia z 2. decembra
2015 č. MF/19926/2015-74 (oznámenie č. 417/2015 Z. z.).“.

3. V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú písmená k) a l).
4. V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú písmená f), g), j) a k).
Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená f) a g).
5. V § 2 ods. 2 písm. f) sa nad slovom „pasívach“ a v písmene g) nad slovom „nákladoch“
odkaz „3)“ nahrádza odkazom „6)“.
6. V § 2 odsek 3 znie:
„(3) Metodické vysvetlivky na vypracúvanie výkazov podľa odseku 1 písm. c) a písm.
e) až h) a odseku 2 písm. a) až e) sú uvedené v prílohách č. 2, 5 až 8 a 10 až 14.“.
7. § 3 znie:
„§ 3
„(1) Výkaz podľa § 2 ods. 1 písm. a) sa vypracúva a predkladá v lehote podľa
osobitných predpisov.3)
(2) Výkaz podľa § 2 ods. 1 písm. b) sa vypracúva a predkladá v lehote podľa
osobitného predpisu.4)
(3) Výkazy podľa § 2 ods. 1 písm. c) a h) sa vypracúvajú ku dňu vzniku skutočnosti,
s ktorou je spojená povinnosť vypracovať výkaz a predkladajú sa najneskôr v nasledujúci
pracovný deň. Výkaz podľa § 2 ods. 1 písm. c) sa okrem vzniku skutočnosti, s ktorou je
spojená povinnosť vypracovať výkaz, vypracováva a predkladá raz ročne k 15. januáru.
(4) Výkaz podľa § 2 ods. 1 písm. d) sa vypracúva a predkladá v lehote podľa
osobitného predpisu.5)
(5) Výkaz podľa § 2 ods. 1 písm. e) sa vypracúva mesačne k poslednému dňu
príslušného kalendárneho mesiaca a predkladá sa do troch pracovných dní odo dňa, ku
ktorému sa vypracúva.

618
Vestník NBS – opatrenie NBS č. 16/2017
čiastka 36/2017
__________________________________________________________________________________

(6) Výkazy podľa § 2 ods. 1 písm. f) a g) sa vypracúvajú denne a predkladajú sa
najneskôr v najbližší nasledujúci pracovný deň.
(7) Výkazy podľa § 2 ods. 1 písm. i) a j) sa vypracúvajú štvrťročne k poslednému
dňu príslušného kalendárneho štvrťroka a predkladajú sa na základe údajov z účtovníctva
vedeného burzou cenných papierov do 25 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa
vypracúvajú, okrem výkazov vypracovaných k poslednému dňu kalendárneho roka.
(8) Výkaz podľa § 2 ods. 2 písm. a) sa vypracúva ku dňu vzniku skutočnosti,
s ktorou je spojená povinnosť vypracovať výkaz a predkladá sa v najbližší nasledujúci
pracovný deň.
(9) Výkaz podľa § 2 ods. 2 písm. c) sa vypracúva denne a predkladá sa v najbližší
nasledujúci pracovný deň.
(10) Výkazy podľa § 2 ods. 2 písm. b), d) a e) sa vypracúvajú mesačne k poslednému
dňu príslušného kalendárneho mesiaca a predkladajú sa do troch pracovných dní odo dňa,
ku ktorému sa vypracúvajú.
(11) Výkazy podľa § 2 ods. 2 písm. f) a g) sa vypracúvajú štvrťročne k poslednému
dňu príslušného kalendárneho štvrťroka a predkladajú sa na základe údajov z účtovníctva
vedeného centrálnym depozitárom cenných papierov do 25 kalendárnych dní odo dňa, ku
ktorému sa vypracúvajú, okrem výkazov vypracúvaných k poslednému dňu kalendárneho
roka.
(12) Výkazy podľa § 2 ods. 1 písm. i) a j) a ods. 2 písm. f) a g) sa vypracúvajú
k poslednému dňu kalendárneho roka a predkladajú sa na základe predbežných údajov
známych k poslednému dňu kalendárneho roka upravených o účtovné prípady doúčtované
do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka, najneskôr do 31. januára nasledujúceho
kalendárneho roka.
(13) Ak sa burze cenných papierov a centrálnemu depozitárovi cenných papierov ako
daňovníkovi dane z príjmov predĺži lehota na podanie daňového priznania podľa
osobitného predpisu,7) predkladajú sa výkazy podľa odseku 12 bezodkladne po zostavení
ročnej účtovej závierky; v takomto prípade sa predloží k 31. marcu kalendárneho roka
informácia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania a výkazy podľa odseku 12 sa
predkladajú aj k 31. marcu kalendárneho roka, a to na základe údajov o stave majetku,
čistého obchodného imania, záväzkov, nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku
k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré sú burze cenných papierov
a centrálnemu depozitárovi cenných papierov známe k 31. marcu kalendárneho roka s tým,
že ide o predbežné údaje.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7) § 49 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“
8.

V § 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
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„8) Článok 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010/EÚ z 24. novembra
2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)
a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie
2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010) v platnom znení.“.

9. Za § 5a sa vkladá § 5b, ktorý znie:
„§ 5b
Výkazy za obdobie pred 3. januárom 2018 sa zostavia a predložia podľa právneho
predpisu účinného do 2. januára 2018.“.
10. Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.
11. Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou č. 2 k tomuto opatreniu.
12. Prílohy č. 3, 4, 9, 15 až 17 sa vypúšťajú.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 3. januára 2018.

Jozef Makúch v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar: odbor regulácie

tel.: +421 2 5787 3301
fax: +421 2 5787 1118

Príloha č. 1 k opatreniu č. 16/2017

Doplňujúca metodika na vypracúvanie k Hláseniu o pozastavení, obnovení a vylúčení
finančných nástrojov z obchodovania Bcp (NBS) 09-99

V poli „Dôvody opatrenia“ sa uvádzajú opatrenia, ktorými bolo obchodovanie s finančným
nástrojom pozastavené, finančný nástroj bol z obchodovania vylúčený alebo bolo zrušené
pozastavenie obchodovanie s finančným nástrojom, a to
a) podozrenie zo zneužívania trhu,
b) predkladanie ponuky na prevzatie,
c) mechanizmy riadenia trhu,
d) nezverejnenie dôverných informácií o emitentovi alebo o finančnom nástroji,
e) neplnenie informačných povinností emitenta,
f) iné nedodržanie pravidiel obchodného miesta ako v písmenách d) a e),
g) iné dôvody.
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MIC kód

* Nehodiace sa nevypĺňa

Obchodné
miesto

Telefónne číslo

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie
E-mailová
výkazuadresa

Druh trhu

Trieda finančného
nástroja

Fáza obchodovania

Identifikácia dočasného zastavenia obchodovania

IČO

Obchodné meno vykazujúcej spoločnosti

Názov ďalšej
úrovne členenia

HLÁSENIE O PARAMETROCH DOČASNÉHO ZASTAVENIA OBCHODOVANIA S FINANČNÝMI NÁSTROJMI

VZOR

Všeobecný
Druh obchodného
popis
systému
mechanizmov

Dátum odoslania

Stav ku dňu

vzostupne
zostupne
oba smery
vzostupne
zostupne
oba smery

Smer
dočasného
zastavenia
obchodovania
Statická
referenčná
cena
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Stabilné
Dynamická
prahové
referenčná
hodnoty v % (*) cena (*)

Absolútne
prahové
hodnoty (*)

Akékoľvek iné
spúšťacie
Frekvencia
mechanizmy aktualizácií
(*)
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie

Zverejnenie
prahových
hodnôt

Mechanizmus
na predĺženie
prerušenia

Mechanizmy na dočasné
zastavenie obchodovania
počas obdobia nezvyčajných
trhových podmienok

Informácie o parametroch dočasného zastavenia obchodovania
Dynamické
prahové hodnoty
v %(*)

Čas trvania
dočasného
zastavenia
obchodovania
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

Možnosť
pozastavenia
obchodovania

Mechanizmus
obnovenia
obchodovania

Ďalšie
Počet pozastavení
relevantné
obchodovania
informácie

Bcp (NBS) 10-99

Príloha č. 2 k opatreniu č. 16/2017

Metodika na vypracúvanie k Hláseniu o parametroch dočasného zastavenia
obchodovania s finančnými nástrojmi Bcp (NBS) 10-99
1. Uvádzajú sa parametre dočasného zastavenia obchodovania (ďalej len „parametre“) pre
jednotlivé finančné nástroje určené burzou cenných papierov na čo najpodrobnejšej
úrovni. Požadovaná úroveň nastavenia je aspoň na úrovni jednotlivej triedy finančného
nástroja a podľa potreby aj podrobnejšia úroveň. Na účel triedy finančných nástrojov sú
pri
a) nekapitálových finančných nástrojoch na úrovni tried aktív, ako sú definované
v prílohe III delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/583 zo 14. júla 2016,
ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch
s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa
požiadaviek na transparentnosť pre obchodné miesta a investičné spoločnosti v
súvislosti s dlhopismi, štruktúrovanými finančnými produktmi, emisnými kvótami a
derivátmi (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017),
b) kapitálových finančných nástrojoch na úrovni tried aktív definovaných v tabuľke 2
prílohy III delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/587 zo 14. júla 2016, ktorým
sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s
finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa
požiadaviek na transparentnosť pre obchodné miesta a investičné spoločnosti v
súvislosti s akciami, vkladovými potvrdenkami, fondmi obchodovanými na burze,
certifikátmi a inými podobnými finančnými nástrojmi, ako aj povinnosti vykonania
transakcií s určitými akciami na obchodnom mieste alebo prostredníctvom
systematického internalizátora (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017).
2. Pri dočasnom zastavení obchodovania s finančnými nástrojmi sa zohľadňujú všetky
relevantné parametre, a to najmä
a) profil likvidity a úroveň kótovania finančného nástroja nastavené so zreteľom na
likviditu finančného nástroja, existenciu jasných modelov likvidity, ako aj možných
zmien likvidity z dôvodu vopred nastavených udalostí, akými sú nové emisie alebo
očakávané korporátne udalosti,
b) profil volatility finančného nástroja zohľadňujúci volatilitu zaznamenanú v minulosti s
cieľom odvodiť budúcu volatilitu,
c) nevyváženosť pokynov,
d) režim a pravidlá obchodného miesta,
e) interné odkazy nastavené s použitím statickej referenčnej ceny (napríklad otváracej,
záverečnej alebo vnútrodennej aukčnej) a dynamickej referenčnej ceny (napríklad
naposledy obchodovanej ceny alebo priemernej ceny za určité obdobie), ak volatilita
nie je riadená len na základe statických alebo dynamických prahových hodnôt,
f) externé odkazy zohľadňujúce vývoj obchodovania na primárnom trhu alebo
najvýznamnejšom trhu z hľadiska likvidity podľa článku 4 ods. 1 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s
finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173,
12.6.2014) v platnom znení na iných obchodných miestach,
3. Pri novo vydaných nástrojoch sa parametre podľa bodu 2 nastavujú na základe odhadu,
pri ktorom sa zohľadnia parametre s podobnými finančnými nástrojmi, očakávaný model
likvidity na základe trhovej kapitalizácie, priemyselného sektora alebo objemu emisie.
4. V stĺpci „Obchodné miesto“, sa uvádza názov jednotlivého trhu.
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5. V stĺpci „MIC kód“ sa uvádza identifikátor trhu podľa normy ISO 10383.
6. V stĺpci „Druh trhu“ sa uvádza spotový trh alebo derivátový trh.
7. V stĺpci „Trieda finančného nástroja“ sa uvádzajú finančné nástroje v čo najpodrobnejšom
členení, minimálne v členení na úrovni tried uvedených v prvom bode.
8. V stĺpci „Fáza obchodovania“ sa uvádza modul, interval alebo spôsob obchodovania
napríklad aukčné obchodovanie, kontinuálne obchodovanie prípadne iný spôsob
obchodovania.
9. V stĺpci „Názov ďalšej úrovne členenia“ sa uvádza ďalšie možné členenie podľa kritérií
napríklad likvidita, cena, špecifické finančné nástroje.
10. V stĺpci „Druh obchodného systému“ sa uvádza druh systému obchodovania podľa
prílohy I delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/583 zo 14. júla 2016, ktorým sa
dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými
nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na
transparentnosť pre obchodné miesta a investičné spoločnosti v súvislosti s dlhopismi,
štruktúrovanými finančnými produktmi, emisnými kvótami a derivátmi (Ú. v. EÚ L 87,
31.3.2017).
11. V stĺpci „Všeobecný popis mechanizmov” sa uvádza opis mechanizmu dočasného
zastavenia obchodovania.
12. V stĺpci „Smer dočasného zastavenia obchodovania“ sa uvádza jeden z troch vo výkaze
vopred zadefinovaných smerov, pri ktorom dochádza k dočasnému zastaveniu
obchodovania.
13. V stĺpci „Statická referenčná cena“ sa uvádza pevná referenčná hodnota napríklad cena
vytvorená v aukčnom obchodovaní.
14. V stĺpci „Stabilné prahové hodnoty v %“ sa uvádzajú odchýlky od statickej referenčnej
ceny vyjadrené v %, pri ktorých dochádza k dočasnému zastaveniu obchodovania.
15. V stĺpci „Dynamická referenčná cena“ sa uvádza hodnota, ktorá sa mení v priebehu času
obchodovania napríklad cena posledného obchodu.
16. V stĺpci „Dynamické prahové hodnoty v %“ sa uvádzajú odchýlky od dynamickej
referenčnej ceny vyjadrené v %, pri ktorých dochádza k dočasnému zastaveniu
obchodovania.
17. V stĺpci „Absolútne prahové hodnoty“ sa uvádzajú odchýlky vyjadrené v absolútnych
číslach, pri ktorých dochádza k dočasnému zastaveniu obchodovania. Uvádzajú sa
v prípadoch, kde nemožno zmenu ceny, pri ktorej dochádza k dočasnému zastaveniu
obchodovania, vyjadriť ako percento referenčnej ceny.
18. V stĺpci „Akékoľvek iné spúšťacie mechanizmy“ sa uvádza podrobný popis iného
mechanizmu na dočasné zastavenie obchodovania ako sú uvedené v predchádzajúcich
bodoch.
19. V stĺpci „Frekvencia aktualizácií“ sa uvádza počet aktualizácií za určité časové obdobie.
Ak sa používa pravidelná frekvencia aktualizácií parametrov (viac aktualizácií priebehu
obchodného dňa, denná, týždenná, mesačná a pod.)
20. V stĺpci „Zverejnenie prahových hodnôt“ sa uvádza jedna z dvoch vo výkaze vopred
zadefinovaných možností „áno“ alebo „nie“, podľa toho či sa prahové hodnoty, pri
ktorých dochádza k spusteniu mechanizmu dočasného zastavenia obchodovania,
zverejňujú.
21. V stĺpci „Mechanizmus na predĺženie prerušenia“ sa uvádza spôsob, akým sa aktivuje
prípadné predĺženie dočasného zastavenia obchodovania.
22. V stĺpci „Mechanizmy na zastavenie dočasného obchodovania počas nezvyčajných
trhových podmienok“ sa popíše mechanizmus, ak existuje.
23. V stĺpci „Čas trvania dočasného zastavenia obchodovania“ sa uvádza dĺžka trvania
dočasného zastavenia dočasného obchodovania bez dodatočného predĺženia pre každú
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prahovú hodnotu. Je potrebné uviesť dĺžku pevne i náhodne určeného trvania, ak je
určená.
24. V stĺpci „Možnosť pozastavenia obchodovania na zvyšok dňa“ sa uvádza jedna z dvoch
vo výkaze zadefinovaných možností „áno“ alebo „nie“, podľa toho či je možné
obchodovanie na zvyšok obchodného dňa pozastaviť.
25. V stĺpci „Mechanizmus obnovenia obchodovania“ sa uvádza spôsob, akým sa opätovne
spustí obchodovanie po jeho dočasnom zastavení.
26. V stĺpci „Počet dočasných zastavení obchodovania“ sa uvádza počet dočasných zastavení
obchodovania za obdobie posledného roku.
27. V stĺpci „Ďalšie relevantné informácie“ sa uvádzajú akékoľvek iné informácie, ktoré sú
považované za relevantné v súvislosti s dočasným zastavením obchodovania.
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