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Novela zákona o e-Governmente
Národná rada v skrátenom legislatívnom konaní schválila
novelu zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), ktorá
predlžuje proces aktivácie elektronickej schránky
pre právnické osoby najneskôr do 30. júna 2017.
Právnickým osobám a organizačným zložkám so sídlom
na území Slovenskej republiky zapísaným do obchodného
registra bude elektronická schránka aktivovaná prvým
prihlásením do 30. júna 2017. Tým, ktorí sa
do elektronickej schránky neprihlásia, bude po tomto
dátume elektronická schránka aktivovaná automaticky.
Ak prezident novelu podpíše, nadobudne účinnosť
31. decembra 2016.

Novela zákona o cenných papieroch
Národná rada schválila novelu zákona o cenných
papieroch a investičných službách (ďalej ako „Zákon“).
Cieľom novely je úprava a zosúladenie Zákona
s nariadením EP a Rady EÚ č. 909/2014 o zlepšení
vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej
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únii, centrálnych depozitárov cenných papierov (ďalej
ako „Nariadenie CSD“) a smernicou Komisie č. 2015/2392
o nariadení EP a Rady EÚ č. 596/2014 a odstránenie
nedostatkov z aplikačnej praxe.
Novelou sa zavádzajú najmä zmeny v ustanovení o:
•

investičných certifikátoch, kde sa zavádza
možnosť použitia investičného certifikátu ako
trvalého finančného nástroja bez povinnosti jeho
vyrovnania. Taktiež sa zavádza možnosť vydávania
„hybridných nástrojov“ podľa nariadenia EP a Rady
č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách
na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti
v súlade so Zákonom vo forme investičného
certifikátu v prípade, ak v emisných podmienkach
investičných certifikátov emitent uviedol, že ide
o trvalý finančný nástroj bez povinnosti jeho
vyrovnania, alebo ak obsahuje skutočnosť, ktorá
znižuje hodnotu investičného certifikátu a umožňuje
jeho konverziu na nástroje vlastného kapitálu podľa
nariadenia č. 575/2013.
Tieto investičné certifikáty môžu byť ponúknuté
len profesionálnym klientom (odborne spôsobilým
rozhodovať o investíciách a posudzovať riziká s tým
spojené),
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•

zániku cenného papiera, kde sa dopĺňa
povinnosť vymazať zaknihovaný cenný papier
bezodkladne potom (pred novelou Zákona
bez uvedenia lehoty) ako sa osoba, ktorá vedie
evidenciu zaknihovaných cenných papierov
(pred novelou centrálny depozitár alebo člen
centrálneho depozitára) dozvie o takej skutočnosti,

•

príspevkoch obchodníkov s cennými papiermi
do fondu, v ktorom sa novelou Zákona upravujú
výšky vstupných, ročných a iných príspevkov,

•

centrálnom depozitári (ďalej ako „CD“), ktorým sa
odstraňuje duálna úprava medzi Zákonom
a Nariadením CSD. Novelou sa upravuje právny
režim fungovania CD (postavenie, rozsah,
podmienky činnosti CD, režim udeľovania
príslušných povolení). Nariadenie CSD určuje
podmienky a postupy povoľovania CD, dohľad
nad CD, poskytovanie služieb CD v inom členskom
štáte a úpravu vzťahov s tretími krajinami. Zavádza
sa nový paragraf týkajúci sa vzdania sa povolenia
na činnosť CD, podľa ktorého CD oznámi Národnej
banke SR úmysel vzdať sa povolenia
na svoju činnosť a doručením oznámenia sa začne
konanie o odňatí povolenia. Národná banka SR
určí podmienky prevodu aktív a prípadne splnenia
povinností a po ukončení konania o odňatí
povolenia vydá rozhodnutie.

Novela nadobudla účinnosť 1. decembra 2016.
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prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
Program nadchádzajúcich webcastov nájdete
pod nasledovným odkazom: http://www2.deloitte.
com/global/en/pages/about-deloitte/articles/
dbriefs-legal.html
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