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PREDSLOV 
 

 Finančné trhy sú typické svojím dynamickým vývojom, ktorý je recentnej dobe významne 

podmienený nielen ekonomickou situáciou, ale aj čoraz rozsiahlejším využívaním finančných 

technológií. Jedným z fenoménov, s ktorým je možné sa stretnúť aj v podmienkach SR je 

poskytovanie pôžičiek peer to peer spôsobom, známe aj ako peer to peer lending. Peer to peer 

lending z pôvodného financovania založenom na princípe „rovný s rovným“ rýchlo vzrastal na 

popularite a v súčasnosti sa stáva čoraz väčšou konkurenciou pre poskytovanie úverov 

spotrebiteľom bankou alebo veriteľom disponujúcim povolením od NBS. Rastom popularity 

peer to peer lendingu sa menili aj pôvodné charakteristické znaky tejto činnosti a v čoraz väčšej 

miere sa vynára otázka potreby jej právnej regulácie.  

 Vedecká monografia sa prioritne zameriava na problematiku činnosti poskytovania 

pôžičiek peer to peer spôsobom, kde na pozícií dlžníka a investora vystupuje fyzická osoba, 

ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti. S cieľom identifikovať 

prípadné riziká tejto činnosti monografia skúma vybrané aspekty aj cez optiku nastaveného 

rámca poskytovania úverov spotrebiteľom a opatrení zameraných na znižovanie zadlženosti 

domácností. Komparáciou vybraných právnych úprav, právnych aktov EÚ týkajúcich sa 

crowdfundingu a legislatívnych tendencií EÚ je ambíciou monografie prispieť svojimi závermi 

k diskusii o potrebe regulácie tejto činnosti v rámci vedeckej komunity. Text monografie je 

spracovaný v súlade s právnym stavom platným a účinným k 14.7.2022. 

 

 

            autor    
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ÚVOD 
 

 Monografia sa prioritne zameriava na problematiku peer to peer lendingu a otázku 

regulácie tejto činnosti v práve EÚ a v podmienkach SR. Peer to peer lending vychádza zo 

základnej myšlienky crowdfundingu, ktorá spočíva v získavaní prostriedkov od veľkej skupiny 

osôb, z ktorých každá prispieva pomerne malou čiastkou z celkovej hodnoty. Táto myšlienka 

sa premieta aj do poskytovania pôžičiek peer to peer spôsobom, kedy si dlžník namiesto 

požičania finančných prostriedkov z jedného zdroja, teda od jedného veriteľa, požičiava 

finančné prostriedky od väčšieho množstva investorov (veriteľov). V rámci peer to peer 

lendingu vystupujú tri subjekty a to dlžník, investor a subjekt prevádzkujúci internetovú 

platformu, prostredníctvom ktorej dochádza k sprostredkovaniu poskytnutia finančných 

prostriedkov medzi dlžníkom a investorom/mi. Postupným nárastom popularity tohto spôsobu 

financovania sa čoraz viac dostala do popredia otázka potreby regulácie tejto činnosti a miery 

jej regulácie. Táto otázka sa stáva čoraz aktuálnejšou aj v kontexte nastavenia podmienok 

poskytovania úverov spotrebiteľom, recentných zmien v práve EÚ a snahou o znižovanie 

neadekvátnej zadlženosti domácností.1  

 V úvode je potrebné podotknúť, že peer to peer lending sa postupne vyvinul do 

viacerých obchodných modelov, ktoré je možné kategorizovať aj s ohľadom na postavenie 

dlžníka a investora pri poskytovaní pôžičky. Predmetom skúmania monografie je peer to peer 

lending, kde na pozícií dlžníka a investora vystupujú fyzické osoby, ktoré nekonajú v rámci 

svojej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti. Vzhľadom na dynamický vývoj tejto činnosti 

ako aj legislatívy na úrovni EÚ, nie je možné pristupovať k skúmaniu tohto obchodného modelu 

peer to peer lendingu izolovane od ostatných činností, konštruovaných na obdobnom základe. 

Na dosiahnutie stanoveného cieľa monografie je potrebné venovať pozornosť aj regulácií 

samotného crowdfundingu a rôznym modelom peer to peer lendingu. Iba týmto spôsobom je 

možné docieliť koherentný prístup k skúmanej problematike a následne formulovať 

požadované závery. 

 Cieľom monografie je na základe analýzy aktuálne nastavenej legislatívy EÚ a SR 

identifikovať problematické aspekty výkonu činnosti peer to peer lendingu, pri ktorom na 

pozícií dlžníka a investora vystupujú fyzické osoby, ktoré nekonajú v rámci svojej 

podnikateľskej alebo obchodnej činnosti, pri zohľadnení národných špecifík finančného trhu 

v oblasti poskytovania úverov a na základe tohto prístupu formulovať návrhy de lege ferenda. 

Obchodný model peer to peer lendingu, kde na pozícií dlžníka a investora vystupujú fyzické 

osoby, ktoré nekonajú v rámci svojej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti, bol zvolený 

z dôvodu jeho dominantného postavenia v podmienkach SR, ktoré bolo identifikované na 

základe predchádzajúceho výskumu autora.   

 Výber témy bol motivovaný predchádzajúcim výskumom autora, ktorý sa okrem 

činnosti peer to peer lendingu orientoval aj na reguláciu činnosti poskytovania úverov 

spotrebiteľom v korelácií so snahou o znižovanie zadlženosti slovenských domácností. 

Zároveň je autor toho názoru, že oblasť právnej úpravy peer to peer lendingu predstavuje veľkú 

výzvu pre legislatívu z dôvodu potreby citlivého nastavenia jednotlivých podmienok tak, aby 

                                                           
1 Regulácia je vnímaná najmä z pohľadu teórie regulácie založenej na verejnom záujme (Public Interest Theory). 
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sa nepotlačil samotný charakter peer to peer lendingu a zároveň, aby zostal zachovaný rámec 

zameraný na znižovanie vysokej zadlženosti domácnosti a ochranu dlžníka.  

 Požičiavanie formou peer to peer lendingu sa stáva čoraz populárnejšou alternatívou 

k čerpaniu úverov aj v podmienkach SR s čím súvisia otázky späté s možnosťou subsumovať 

túto činnosť pod aktuálne nastavenú legislatívu, ako aj otázky súvisiace s vplyvom peer to peer 

lendingu na mechanizmus znižovania zadlženosti domácností a ochranu spotrebiteľa, pri 

predikcii rastu popularity tejto činnosti vzhľadom na aktuálnu situáciu na finančnom trhu. 

 Aktuálnosť analyzovania problematiky regulácie peer to peer lendingu v podmienkach 

SR je daná nielen potrebou vysporiadať sa s otázkou regulácie tejto činnosti na národnej úrovni, 

ale zároveň potreba zohľadniť špecifiká jednotlivých právnych poriadkov vo vzťahu k regulácií 

peer to peer lendingu bola identifikovaná viacerými autormi v dôsledku absencie štúdií 

zameraných na peer to peer lending v podmienkach konkrétnych štátov.2 Rozmanitosť peer to 

peer lendingu zvyšuje nároky kladené na tvorbu legislatívy a regulátorov na finančnom trhu, 

pričom tvorba legislatívy je v tomto prípade priamo ovplyvnená reálnym stavom na finančnom 

trhu vrátane obchodných modelov už existujúcich subjektov poskytujúcich požičiavanie 

formou peer to peer lending, ktoré sa líšia od štátu k štátu (pričom ich činnosť má často 

cezhraničný charakter). Z daného dôvodu odlišné prístupy k regulácií peer to peer lendingu na 

národných úrovniach, ako aj identifikácia rizík a problémov, ktorým musí legislatíva čeliť, 

môže pomôcť zohľadniť aj možné budúce alternatívy tejto činnosti (a to aj vzhľadom na jej 

dynamický vývoj).3 Identifikácia problémov spojených s poskytovaním peer to peer lendingu 

v právnych poriadkoch jednotlivých štátov môže byť nápomocná pri tvorbe legislatívy na 

úrovni EÚ, ktorá je v tomto období mimoriadne aktuálna z dôvodu prebiehajúcej kreácie 

legislatívy zameranej na úpravu činnosti peer to peer lendingu, kde ako dlžník vystupuje 

spotrebiteľ (návrh Smernice o spotrebiteľských úveroch  a zmeny v prístupe k regulácií peer to 

peer lendingu, ktoré boli pôvodne obsiahnuté v tomto návrhu). 

 V súlade s vymedzenými dôvodmi výberu témy monografie, autor považuje  za nosné 

hypotézy:  

Hypotéza 1. Regulácia peer to peer lendingu je nevyhnutná z dôvodu dynamického vývoja tejto 

činnosti. 

Hypotéza 2. V podmienkach SR by absencia regulácie peer to peer lendingu z dlhodobého 

hľadiska mohla narušiť legislatívne nastavený mechanizmus zameraný na znižovanie 

zadlženosti domácností a ochranu spotrebiteľa a to najmä pri raste takto prefinancovaných 

prostriedkov. 

                                                           
2 Nakoľko sú k dispozícií najmä  štúdie rozoberajúce peer to peer lending v podmienkach Číny a Spojených štátov 

amerických. ZIEGLER,T.SCHNEOR,R. Lending Crowdfunding: Principles and Market Development. In Shneor 

R., Zhao L., Flåten BT. (eds) Advances in Crowdfunding. Palgrave Macmillan, Cham. 2020, s. 87. V rámci 

vedeckého výskumu sa málo autorov venuje problematike samotnej regulácie peer to peer lendingu. Bližšie  

BASHA, A., ELGAMMAL M., ABUZAYED, M. Online peer-to-peer lending: A review of the literature. In 

Electronic Commerce Research and Applications, 2021, č. 48., TRITTO, A., JUNAEDI, V.A. Governing the gold 

rush into emerging markets: a case study of Indonesia’s regulatory responses to the expansion of Chinese-backed 

online P2P lending. In. Journal of Financial Innovation. 2020, č. 6. s.1-24. 
3 Federation of German Consumer Organisations.  Position paper of the Federation of German Consumer 

Organisations (vzbv) on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on consumer 

credits, p.6 [cit. 1.6. 2022] Dostupné na https://www.vzbv.de/sites/default/files/2021-

09/Position%20paper%20on%20the%20proposal%20for%20a%20CCD.pdf 
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 V procese verifikácie alebo zamietnutia stanovených hypotéz, koncentruje autor 

pozornosť aj na naplnenie stanoveného cieľa monografie a to formuláciu záverov de lege 

ferenda. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebný komplexný prístup k vybranej problematike, 

ktorú je potrebné skúmať aj z pohľadu aktuálne nastavenej legislatívy zameranej na 

poskytovanie úverov spotrebiteľom a to tak v práve EÚ, ako aj v slovenskom právnom 

poriadku, pri zohľadnení špecifík finančného trhu, pôsobnosti NBS, ochrany spotrebiteľa, resp. 

finančného spotrebiteľa a rozhodovacej činnosti súdov. Z daného dôvodu autor pristúpil 

k deleniu monografie na päť kapitol. V kapitolách sa autor venuje v logickej nadväznosti 

vymedzeniu crowdfundingu a peer to peer lendingu, regulácii týchto činností v práve EÚ 

a možnosti subsumovať činnosť peer to peer lendingu pod aktuálne nastavenú legislatívu SR. 

V záujme identifikácie rizík peer to peer lendingu pre slovenský finančný trh autor rozoberá 

vybrané aspekty právnej úpravy zameranej na poskytovanie úverov spotrebiteľom a ochranu 

spotrebiteľa v širších súvislostiach. S ambíciou zvýšiť prínos záverov formulovaných 

v monografii autor komparuje vybrané aspekty činnosti peer to peer lendingu s právnymi 

predpismi Litovskej republiky a Spojeného kráľovstva. Výber štátov bol podmienený ich 

progresívnym prístupom k regulácií tejto činnosti, ako aj obdobným nastavením legislatívy 

upravujúcej poskytovanie úverov spotrebiteľom a integráciou činnosti peer to peer lendingu do 

tejto legislatívy (prípad Litovskej republiky).  V rámci každej kapitoly autor prezentuje v úvode 

dôvody výberu rozoberanej matérie, ako aj čiastkové závery v súlade so stanoveným cieľom. 

Autor prispôsobuje používanie jednotlivých pojmov konkrétnym kapitolám tak, aby používané 

pojmy boli v súlade s analyzovanou legislatívou (z dôvodu existencie nesúrodosti používania 

pojmov a ich prekladov v jednotlivých právnych aktoch). Pre využitie anglického ekvivalentu 

„peer to peer lending“ sa autor rozhodol z dôvodu zjednotenia terminológie (tam kde je to 

možné), ako aj z dôvodu všeobecného využitia tohto pojmu v právnych aktoch EÚ, ako aj 

v zahraničnej literatúre. Pri spracovaní monografie autor čerpal tak z domácej, ako aj 

zahraničnej literatúry. Zo zahraničnej literatúry autor čerpal najmä pri analýze peer to peer 

lendingu a crowdfundingu a to aj z dôvodu absencie domácej literatúry, ktorá by sa venovala 

tejto problematike.  

 Na dosiahnutie stanoveného cieľa monografie boli použité viaceré výskumné metódy. 

Jednou zo základných metód výskumu je metóda vedeckej explanácie na ktorú, aj vzhľadom 

na charakter stanovených hypotéz nadväzuje (a zároveň sa s ňou prelína) metóda vedeckej 

predikcie. Objektívne vysvetlenie určitého javu nemôže byť dosiahnuté použitím výhradne 

jedného typu explanácie, ani výhradným mechanickým súčtom rôznych typov explanácií, 

pokiaľ izolovane vysvetľujú iba jeden, resp. niekoľko stránok skúmaného javu. Celková 

explanácia skúmaného javu vyžaduje preto konfrontáciu čiastkových explanácií vedeckého 

poznania a zhodnotenia, rozbor a systematické usporiadanie celkovej explanácie  javu spolu 

s vytýčením miest, ktoré ostali nevysvetlené, poprípade zostali na úrovni alternatívnych 

hypotéz.4 Identifikácia oblastí, ktoré v rámci celkovej explanácie skúmaného javu zostali 

nezodpovedané, resp. v rovine alternatívnych hypotéz je obsiahnutá v závere monografie a to 

najmä z dôvodu recentných zmien v legislatívnych tendenciách v práve EÚ pri regulácií peer 

to peer lendingu. V rámci vedeckej explanácie bola použitá metóda kauzálnej explanácie, kedy 

sa autor zameral na príčiny potreby regulácie peer to peer lendingu, ktoré pramenia v náraste 

popularity tohto spôsobu financovania a existencii zahraničných bariér cez optiku analýzy 

nastaveného regulačného rámca poskytovania úverov spotrebiteľom. Prostredníctvom 

                                                           
4 ŠTEFANKO, M.: Základy všeobecnej metodógie vedy, študíjne materiály, Filozofická fakulta, Univerzita 

Konštantína Filozofa, s. 77. 
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funkcionálnej explanácie  autor vysvetľuje úlohu peer to peer lendingu na finančnom trhu (aj 

v kontexte jeho výhod z pohľadu spotrebiteľov) a postavenia, ktoré peer to peer lending na 

finančnom trhu zastáva. Z dôvodu dynamického vývoja bola využitá aj historická komparácia 

(poukazuje najmä na zmeny vo vnímaní peer to peer lendingu, ako aj samotného 

crowdfundingu, z pôvodne proklamovanej vyššej „sociálnej“ hodnoty pôžičiek až po 

automatizáciu procesov pri ich poskytovaní). Pravdepodobnostnú explanáciu autor využíva pri 

verifikácií stanovených hypotéz aj s ohľadom na už existujúce zakotvenie regulácie 

crowdfundingu. Použitie stanovených metód nie je izolované na konkrétnu kapitolu, ale metódy 

sa prelínajú celým textom monografie. 

 Nakoľko adekvátne vysvetlenie jednotlivého javu má formu deduktívneho úsudku5, 

bola v rámci monografie využívaná aj metóda dedukcie a to najmä s prihliadnutím na znak 

deduktívneho usudzovania, podľa ktorého záver vyplýva z určitých predpokladov len s určitým 

stupňom pravdepodobnosti. Stupeň pravdepodobnosti je v prípade skúmanej problematiky 

priamo závislý od najbližších krokov EÚ v oblasti regulácie peer to peer lendingu a vo veľkej 

miere determinovaný súčasnými dynamickými zmenami v legislatívnych tendenciách EÚ. 

Nakoľko základné myšlienkové postupy dedukcie a indukcie sú späté vzájomnými väzbami, 

v monografii okrem dedukcie využíva autor aj indukciu. Indukciu autor využíva aj pri 

parciálnom výskume spôsobov fungovania peer to peer lendingu v SR, pričom údaje získaval 

empirickou štatistickou metódou z verejných zdrojov (internetové stránky subjektov 

prevádzkujúcich peer to peer lending, obchodný register) a rozhodovacej činnosti súdov.  

Metódu analógie autor využíva najmä pri komparácií legislatívy upravujúcej crowdfunding a 

peer to peer lending vo vybraných štátoch s využitím metódy konkretizácie potenciálnych 

problematických aspektov peer to peer lendingu, kde na pozícií dlžníka a investora vystupuje 

fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svoje podnikateľskej alebo obchodnej činnosti. Metódu 

analógie parciálne využíva autor aj pri kreovaní základov pre formuláciu návrhov de lege 

ferenda. S ambíciou zvýšiť prínos monografie, autor využíva komparatívnu analýzu vybraných 

právnych poriadkov v oblasti regulácie peer to peer lendingu. Okrem týchto metód boli pri 

príprave monografie použité metódy deskripcie, analýzy a syntézy, ktoré sa navzájom 

podmieňujú. Pri spracovaní literárnych zdrojov a rozhodovacej činnosti súdov autor využil aj 

názorovú konfrontáciu.6 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 HALAS, J. The Method of Explanation as a Sequence of Instructions. In FILOZOFIA. 2017, č.9, s. 712. 
6 ŠTEFANKO, M.: Základy všeobecnej metodógie vedy, študíjne materiály, Filozofická fakulta, Univerzita 

Konštantína Filozofa, s.77, s. 52, s. 42. bližšie aj KNAPP, V. Vědecká propedeutika pro právniky. Praha: Eurolex 

Bohemia, 2003.; ONDREJKOVIČ, P. Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu. Bratislava: Veda, 

2007.; BIELIK, L. Methodology of Science: An Introduction. Bratislava: Comenius University, 2019.   
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PRVÁ KAPITOLA 

VYBRANÉ ASPEKTY CROWDFUNDINGU A PEER TO PEER LENDINGU 

1 Peer to peer lending a crowdfunding7 

 Peer to peer lending, známy aj pod názvom služby hromadného financovania založené 

na požičiavaní alebo kolektívne požičiavanie, predstavuje nový fenomén v rámci požičiavania 

peňažných prostriedkov, ktorý sa stáva významnou konkurenciou úverom poskytovaných 

úverovou inštitúciou alebo subjektom disponujúcim povolením na poskytovanie 

spotrebiteľských úverov alebo úverov na bývanie.  

 Peer to peer lending je založený na základnej myšlienke crowdfundingu, ktorá spočíva 

v získavaní prostriedkov od veľkej skupiny osôb, z ktorých každá prispieva pomerne malou 

čiastkou z celkovej hodnoty.8 Crowdfunding predstavuje spôsob alternatívneho financovania 

iniciatív alebo projektov jednotlivcov alebo jednotlivých spoločností. Vo vedeckej a odbornej 

literatúre sa môžeme stretnúť s rôznymi definíciami crowdfundingu. Napriek existencií 

rôznych druhov definícií sa prikláňame sa k názoru, že za základné znaky crowdfundingu 

môžeme považovať: 

- relatívne malé množstvo finančných prostriedkov, ktoré poskytujú investori, 

- online povaha výziev k účasti na financovaní konkrétneho projektu, 

- existencia online platformy, ktorá sprostredkuje komunikáciu medzi 

poskytovateľmi a príjemcami finančných prostriedkov.9 

 Vychádzajúc z tejto myšlienky si v prípade peer to peer lendingu dlžník namiesto 

požičania finančných prostriedkov z jedného zdroja, teda od jedného veriteľa, požičiava 

finančné prostriedky od väčšieho množstva jednotlivcov - investorov (veriteľov).  V rámci peer 

to peer lendingu tak vystupujú tri subjekty a to  

- dlžník,  

- investor a  

- subjekt prevádzkujúci internetovú platformu, prostredníctvom ktorej dochádza 

k sprostredkovaniu poskytnutia finančných prostriedkov medzi dlžníkom 

a investorom/mi.  

Samotná myšlienka požičiavania si medzi subjektmi, bez ohľadu na ich právnu formu, 

s vylúčením úverovej inštitúcie, alebo iného sprostredkujúceho subjektu nie je novým 

fenoménom a  reflektuje ju aj právny poriadok SR (právne vzťahy založené na zmluve o úvere, 

zmluve o pôžičke). Inovatívnym prvkom sa stáva spárovanie záujmov oboch strán 

prostredníctvom internetu a digitálnej platformy.10 Peer to peer lending, vzhľadom na podstatu 

crowdfundingu, stavia na myšlienke získania požadovanej sumy peňažných prostriedkov cez 

                                                           
7 Kapitola čiastočne čerpá aj z článkov HESEKOVÁ, S., SZAKÁCS,A. Služby hromadného financovania 

založené na požičiavaní a ich daňové aspekty In. Slovensko - české dni daňového práva [elektronický dokument] 

: Zdaňovanie virtuálnych platidiel a digitálnych služieb. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

2021, s. 156-171., HESEKOVÁ, S. Požičiavanie formou peer to peer. In Justičná revue. 2018, č. 10 s. 1076-1085, 

HESEKOVÁ, S, KATKOVČIN, M. Právne vzťahy v rámci peer to peer lendingu. In Justičná revue. 2021, č. 11, 

s. 1312-1326.  
8 BELLEFLAME, P., LAMBERT, T., SCHWIENBACHER, A. Crowdfunding: Tapping the Right Crowd.  In 

Journal of Business Venturing. 2014, č. 29, s. 585–609., SALAYOVA, S., MAZUR., J.:  Crowdfunding. In Biatec. 

2017, č. 5. 
9 NEMĚC, L.  Finanční crowdfunding.Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s.1. 
10 BACHMANN,A.,BECKER,A.,BUERCKNER,D.,et.al. Peer-to-Peer Lending – A Literature Review. In Journal 

of Internet Banking and Commerce. vol.16, 2011,no.2, s. 3.,  HERRERO-LOPEZ, S. Social interactions in P2P 

lending. In. Proceedings of the 3rd Workshop on Social Network Mining and Analysis, 2009, s. 1–8. 
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získania malých súm od veľkého množstva investorov, v porovnaní s klasickým úverovaním, 

kde zväčša pochádza celá suma od jedného investora.11  

 Crowdfunding ako alternatívny spôsob financovania sa modifikoval na rôzne druhy 

v závislosti od potrieb trhu a cieľových skupín. Za základné delenie crowdfundingu môžeme 

považovať crowdfunding založený na investíciách alebo neinvestičný crowdfunding.12 

Crowdfunding môžeme ďalej deliť na crowdfunding založený na požičiavaní, investičný 

crowdfunding, crowdfunding založený na poskytovaní odmien a crowdfunding založený na 

darovaní, tzv. donačný.13  Crowdfunding založený na požičiavaní predstavuje schému v rámci 

ktorej individuálni investori alebo inštitucionálni investori poskytujú pôžičky dlžníkom 

s očakávaním splatenia istiny a dohodnutých úrokov vo vopred definovanom časovom rámci.14 

V rámci crowdfundingu založenom na požičiavaní sa stretávame aj s už spomínaným 

označením peer to peer lending, ktorý sa rovnako modifikoval do viacerých druhov. Vo 

vedeckých štúdiách sa stretávame aj s delením na tri základné obchodné modely peer to peer 

lendingu15:  

- poskytovanie pôžičiek spotrebiteľom,  

- poskytovanie pôžičiek podnikateľským subjektom a  

- poskytovanie pôžičiek, ktoré sú zabezpečené majetkom dlžníka, pričom nie je podstatné 

či dlžník je spotrebiteľom alebo podnikateľským subjektom. 16  

 V súvislosti s peer to peer lendingom sa môžeme stretnúť aj s pojmom „crowdlending“, 

tento pojem je širším pojmom ako pojem „peer to peer lending“, ale obsahovo užší ako pojem 

„crowdfunding“. Crowdlending zahŕňa rôzne formy požičiavania a vyvinul sa postupne 

v závislostí od meniacich sa potrieb aktérov na finančnom trhu. Zahŕňa: 

- peer to peer lending,  

- balance sheet lending: v rámci tohto druhu subjekt prevádzkujúci digitálnu platformu 

vedie pôžičky poskytnuté spotrebiteľom alebo podnikateľom na svojej súvahe,17 

                                                           
11 SHORT,J.C.,KETCHEN,D.J.,McKENNY, A.F. et al. Research on crowdfunding: reviewing the (very recent) 

past and celebrating the present. In Entrepreneurship Theory and Practice. 2017, č. 2, s. 149. 
12 ZIEGLER,T.SCHNEOR,R. Lending Crowdfunding: Principles and Market Development. In: Shneor R., Zhao 

L., Flåten BT. (eds) Advances in Crowdfunding. Palgrave Macmillan, Cham. 2020, s. 2. 
13 MOLLICK, E. The Dynamics of Crowdfunding: An Exploratory Study. In Journal of Business Venturing. 2014, 

č.29(1), s. 2.,  BELLEFLAME, P., LAMBERT, T., SCHWIENBACHER, A. Crowdfunding: Tapping the Right 

Crowd.  In Journal of Business Venturing. 2014, č. 5, s. 587., EVERETT, C., R. Origins and Development of 

Credit-Based Crowdfunding, In. Banking and Finance Review. Pepperdine University, USA, 2019. 
14 Definície jednotlivých druhov crowdfundingu bližšie aj Cambridge University Centre for Alternative Finance 

v každoročných správach  (annual reports) dostupné na https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-

research/centres/alternative-finance/ 
15 Pojem obchodný model v súvislosti s crowdfundingom, ako aj peer to peer lendingom používame v súlade 

s pojmoslovím ustáleným vo viacerých vedeckých štúdiach, napr. MILNE, A., PARBOTEEAH, P. The Business 

Models and Economics of Peer-to-Peer Lending. Brussel: European Credit Research Institute, 2016. ECRI 

Research Report, 2016, No 17, [cit. 1.6. 2022] Dostupné na: https://ssrn.com/abstract=2763682 

, ako aj v súlade s používaným NBS v súvislosti s kategorizáciou crowdfundingu bližšie https://nbs.sk/dohlad-nad-

financnym-trhom/fintech/ 
16 ZIEGLER, T. SHCNEOR, R., WENZLAFF, K. et al. The 2nd Global Alternative Finance Market Benchmarking 

Report. Cambridge: Cambridge Centre for Alternative Finance, 2021, s. 31. Dostupné na 

https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-finance/publications/the-global-alternative-

finance-market-benchmarking-report/ 
17 Bližšie aj BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS & FINANCIAL STABILITY BOARD. Market 

Structure, Business Models and Financial Stability Implications Bank for International Settlements. 2017, s. 15 

[cit. 1.6. 2022] Dostupné na https://www.bis.org/publ/cgfs_fsb1.pdf,  

SCHMODT.J. [cit. 06.08.2021] What is Balance Sheet Lending? How is it different from typical P2P Lending? 

Dostupné na https://p2pmarketdata.com/balance-sheet-lending/; 
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- invoice trading (obchodovanie s pohľadávkami): tento spôsob predstavuje dynamicky 

rastúci druh crowdfundingu, v rámci ktorého môžu firmy  predávať čiastočné alebo celé 

pohľadávky (faktúry) so zľavou, 

- debt-based securities, v rámci tohto modelu sú hlavným predmetom cenné papiere, 

najčastejšie dlhopisy za dohodnutú fixnú úrokovú sadzbu,18  

- peer to peer property lending, v rámci ktorého jednotlivci alebo inštitucionálni investori 

poskytujú spotrebiteľovi alebo podnikateľskému dlžníkovi pôžičku zabezpečenú jeho 

majetkom.19 

 Z pohľadu subjektov zúčastňujúcich sa na peer to peer lendingu rozoznávame  

- štandardný peer to peer lending. V rámci tohto obchodného modelu vystupujú na jednej 

strane investori (bez ohľadu na ich povahu či ide o podnikateľské subjekty, alebo 

fyzické osoby nepodnikateľov), dlžníci (bez ohľadu na ich povahu či ide o 

podnikateľské subjekty, alebo fyzické osoby nepodnikateľov) a subjekt prevádzkujúci 

platformu, ktorý spája záujmy dlžníkov a investorov, 

- peer to peer lending, v rámci ktorého sú pôžičky investorom sprostredkované od 

profesionálneho poskytovateľa pôžičiek. To znamená, že k pôvodnej schéme sa pridáva 

nebanková spoločnosť, ktorá sprostredkúva pôžičky pre investorov na peer to peer 

lendingovej platforme, tzv. “peer to peer lending with loan originators.“  Subjekt 

prevádzkujúci peer to peer lendingovú platformu sa takto sústreďuje najmä na 

investorov. Stranu dlžníkov zabezpečuje poskytovateľ pôžičiek. 

 V súčasnosti začínajú prevládať aj modely peer to peer lendingu, v rámci ktorých pri 

poskytovaní pôžičiek zohráva významnú úlohu banka.  

 Rozdiely nachádzame aj v zabezpečení investorov. Čoraz viac platforiem pristupuje k 

vytváraniu garančných fondov, ktoré garantujú výplatu investorom v určitej čiastke, pokiaľ 

dlžník prestane splácať. 

 Pri kategorizácií peer to peer lendingu je dôležité brať do úvahy aj delenie z pohľadu 

charakteru subjektov, ktoré v ňom participujú. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že 

charakter subjektov zúčastňujúcich sa na schéme požičiavania formou peer to peer lending 

determinuje mieru a formu ich regulácie, tak na úrovni EÚ, ako aj na národnej úrovni.  Máme 

za to, že za základné delenie peer to peer lendingu z pohľadu súčasného nastavenia legislatívy 

EÚ môžeme považovať: 

- peer to peer lending, v rámci ktorého na pozícií dlžníka a na pozícií investora vystupujú 

právnické osoby, prípadne fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť a 

- peer to peer lending, v rámci ktorého na pozícií dlžníka  vystupujú fyzické osoby, ktoré 

podnikateľskú činnosť nevykonávajú – spotrebitelia.  

 Vzhľadom na samotný charakter crowdfundingu, jeho základnú myšlienku, ako aj 

dynamický vývoj, je pravdepodobné očakávať vznik ďalších variácií obchodných modelov či 

už v rámci crowdlendingu alebo samotného peer to peer lendingu.  Z daného dôvodu preto 

nemožno uvedený výpočet modelov crowdfundingu, ako aj peer to peer leningu, považovať za 

                                                           
18  ZIEGLER,T.SCHNEOR,R. Lending Crowdfunding: Principles and Market Development. In: Shneor R., Zhao 

L., Flåten BT. (eds) Advances in Crowdfunding. Palgrave Macmillan, Cham. 2020, s. 71  
19 ZIEGLER, T.SCHNEOR, R.WENZLAFF,K. et al. Shifting Paradigms—The 4th European Alternative Finance 

Benchmarking Report. Cambridge: Cambridge Centre for Alternative Finance, 2019, s. 31 Dostupné na 

https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-finance/publications/shifting-

paradigms/#.YSIdiogzY2w 
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taxatívny, ale skôr exemplifikatívny s tendenciou postupného rozširovania. Máme za to, že túto 

predikciu podporuje aj doterajší dynamický vývoj crowdfundingu a peer to peer lendingu.  

 Prvé počiatky peer to peer lendingu v podobe, v akej ho poznáme dnes, sa spájajú 

s rokmi 2005 a 2006. Základná myšlienka peer to peer lendingu bola založená na predstave 

požičiavania si finančných prostriedkov medzi dlžníkom a investorom, veriteľom, ktorí sú 

v postavení „rovný s rovným“. Spôsob požičiavania peer to peer spôsobom zaznamenal 

pomerne veľký úspech. Medzi prvé internetové platformy zabezpečujúce poskytovanie 

pôžičiek peer to peer spôsobom patrí ZOPA, ktorá začala vykonávať svoju činnosť v Spojenom 

kráľovstve v roku 2005. V Spojených štátoch medzi najznámejšie prvé peer to peer lendingové 

platformy patrí Prosper a Lending Club.20 V nasledujúcich rokoch nielenže vzrástol objem 

prefinancovaných prostriedkov cez peer to peer lendingové platformy a vzrástol záujem 

o takýto druh financovania, ale tento druh financovania sa rýchlo rozšíril aj do ostatných štátov. 

Nižšie uvádzame pre lepší prehľad zoznam prvých peer to peer lendingových platforiem podľa 

jednotlivých štátov a roku založenia. Vzhľadom na dynamický vývoj peer to peer lendingu 

v tomto období nie sú uvedené platformy kategorizované podľa obchodných modelov, ale 

podľa roku vzniku. 

 

Názov 

platformy 

Rok vzniku Štát pôvodu 

CreditEase 2006 Čína 

MyC4 2006 Dánsko 

Boober.nl 2007 Holandsko 

Elolly a 

Smava.de  

2007 Nemecko 

MoneyAuction 2007 Južná Kórea 

Nexx 2007 Nový Zéland 

IGrin.com.au  2007 Austrália 

Peermint  2007 Kanada 

Boober.it  2007 Taliansko 

Loanland  2007 Švédsko 

Rang De  2008 India 

Kokos 2008 Poľsko 

maneo 2008 Japonsko 

Babyloan 2008 Francúzsko 

Cashare  2008 Švajčiarsko 

Comunitae  2008 Španielsko 

Myelen.com 2008 Česká republika21 

Noba.hu 2008 Maďarsko 

isePankur 2009 Estónsko 

Lendland 2009 Rusko 

                                                           
20 MATEESCU, A.: Primer to Peer to Peer Lending. 2015. [cit. 06.08.2021] Dostupné na 

https://www.fsdafrica.org/knowledge-hub/documents/primer-peer-to-peer-lending/ 
21 Z hľadiska prvej peer to peer ledingovej platformy, ktorá začala pôsobiť v Českej republike sa údaje rozchádzajú 

v závislosti od zdroja. Okrem platformy Myelen.com sa ako prvá peer to peer lendingová platforma zameraná na 

poskytovanie pôžičiek uvádza platforma Bondster. Odlišné údaje môžu prameniť z odlišného zamerania peer to 

peer lendingových platforiem.  
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Uppspretta 2009 Island 

DajPo 2009 Poľsko 

Bankless Life 2009 Rakúsko 

Savanza 2009 Brazília 

Fixura 2010 Fínsko 

Rainfin  2012 Južná Afrika 

Žltý melón 2012 Slovenská republika 

Savy 2014 Litovská republika 
Spracované na základe údajov získaných zo zdroja EVERETT CRAIG, R. Origins and Development of Credit-

Based Crowdfunding, In Banking and Finance Review. 2019, č.2, s. 20-56. a webových sídiel jednotlivých peer 

to peer lendingových platforiem. 

 V súčasnosti sa vedú vedecké, ako aj odborné diskusie či peer to peer lending je jedným 

z druhov crowdfundingu, pričom sa môžeme stretnúť s oboma druhmi názorov. Máme za to, že 

teoretické smerovanie k úplnej separácií crowdfundingu a peer to peer lendingu ako dvoch 

samostatných foriem financovania  je spôsobené postupným úspešným etablovaním peer to 

peer lendingu ako rozšíreného modelu čerpania pôžičiek.22  Zároveň však úplne oddelenie peer 

to peer lendigu od základnej myšlienky crowdfundingu by narúšalo už existujúce delenie 

crowdfundingu prijaté v aktuálnych právny aktoch EÚ. Možnou cestou separácie peer to peer 

lendingu od crowdfundingu je jeho špecifikácia cez postavenie subjektov, ktoré sa zúčastňujú 

peer to peer lendingových aktivít, pričom práve táto špecifikácia vytvára tlak na potrebu tvorby 

novej regulácie.23  

 Máme za to, že za základné znaky peer to peer lendingu, bez ohľadu na možnosť/resp. 

vylúčenie jeho subsumovania pod crowdfunding, môžeme považovať: 

- existencia troch subjektov, dlžníka, investora a subjektu prevádzkujúceho internetovú 

platformu, ktorej hlavnou úlohou je sprostredkovanie poskytnutia finančných 

prostriedkov medzi dlžníkom a investorom/mi, 

- dlžník si požičiava peňažné prostriedky od väčšieho množstva investorov, 

- investor diverzifikuje svoje investície do portfólia väčšieho počtu pôžičiek/úverov,24 

- subjekt prevádzkujúci platformu môže, ale nemusí vystupovať ako jeden z veriteľov 

dlžníka, tzn. môže participovať na požičiavaní peňažných prostriedkov, 

- účel poskytnutia pôžičky/úveru môže, ale nemusí byť špecifikovaný. 

                                                           
22 Názor, že peer to peer lending je druhom crowdfundingu môžeme násjť napr. ZIEGLER, T.SCHNEOR, R. 

Lending Crowdfunding: Principles and Market Development. In: Shneor R., Zhao L., Flåten BT. (eds) Advances 

in Crowdfunding. Palgrave Macmillan, Cham. 2020, s.62., MAJEWSKI, P. Crowdfunding: Characteristics and 

Typology. In. GOSPODARKA NARODOWA / The Polish Journal of Economics /. 2020, č. 301(1), s. 139–152., 

KUTI, M., MADARÁSZ, G. Crowdfunding. In. Public Finance Quarterly. 2014, č. 3, s. 356., BUKVIC, I., 

BULJUBASIC, I. Financial and Marketing perspective of a crowdfunding. In: 26TH INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC CONFERENCE ON ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT - BUILDING RESILIENT 

SOCIETY: ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT-Book of proceedings. Zagreb.  2017, s.353-364.  

Názor o nemožnosti subsumovať peer to peer lending pod crowdfunding nachádzame Evaluation of the Mortgage 

Credit Directive  (Directive 2014/17/EU)  Final Report s.100. 
23 Bližšej konkretizácií sa budeme venovať v nasledovných kapitolách v kontexte hlavného cieľa predkladanej 

monografie a to analýzy peer to peer lendingu, kde na pozícií investora a dlžníka vystupujú fyzické osoby 

nepodnikatelia. 
24 Používanie pojmu pôžička alebo pojmu úver závisí od konkrétneho typu peer to peer lendingu s dôrazom na 

legislatívnu úpravu konkrétneho štátu, resp. analyzovaného právneho aktu. S  pojmom úver napr. operuje 

legislatíva Litovskej republiky, Návrh Smernice o spotrebiteľských úveroch. Tento pojem je vhodné použiť aj 

v prípade ak v rámci peer to peer lendingu vystupuje na pozícií investora právnická osoba, resp. podnikateľ, ktorý 

poskytuje úvery v rámci svojej podnikateľskej činnosti. S pojmom pôžička sa viac stretávame v podmienkach SR. 

Z daného dôvodu máme za to, že aj keď na prvý pohľad používanie pojmov úver a pôžička nepôsobí konzistentne, 

lepšie reflektuje mieru a povahu analyzovanej regulácie. 
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 Medzi hlavné výhody peer to peer lendingu, najmä z pohľadu rýchleho rastu jeho 

popularity, môžeme zaradiť: 

- lepšie miera návratnosti investície pre investorov, pričom výhodou je možnosť účasti  

na tejto forme investovania aj pre malých investorov, 

- lepší prístup k úverom pre dlžníkov, ktorí nespĺňajú kritéria stanovené legislatívou na 

poskytnutie úverov,25 

- myšlienka, že pôžička poskytnutá prostredníctvom peer to peer lendingu je 

zodpovednejšia a má väčšiu sociálnu hodnotu ako „bežné bankovníctvo“,26 

- technické inovácie, ktoré majú potenciál zlepšiť kvalitu a rýchlosť poskytovania služieb 

dlžníkom i veriteľom.27 

 

 Medzi najviac skloňované nevýhody, resp. riziká peer to peer lendingu môžeme 

zaradiť28: 

- nedostatočná verifikácia informácií o dlžníkovi, 

- informačná asymetria aj vo vzťahu k investorom,29 

- nedostatočná úroveň posudzovania bonity dlžníka v korelácií s dostupnosťou údajov o 

dlžníkovi a ich povahou ich zdroja,30 

- odlišná miera regulácie v jednotlivých štátoch, ktorá vytvára cezhraničné bariéry, 

- riziko technických a prevádzkových zlyhaní, ktoré môžu znefunkčniť činnosť subjektu 

prevádzkujúceho peer to peer lendingovú platformu a v dôsledku straty dôvery 

investorov viesť k samotnému zániku spoločnosti.31 

 Dynamické zmeny v oblasti crowdfundingu a peer to peer lendingu sa netýkali iba 

modifikácie existujúcich obchodných modelov, ale logicky sa odzrkadlili aj v tvorbe samotnej 

legislatívy. Z daného dôvodu sa hlbšie budeme venovať deleniu a kategorizácií 

crowdfundingu a peer to peer lendingu najmä z pohľadu identifikácie príslušnej 

regulácie v kontexte súčasných legislatívnych tendencií. V zmysle takto zvoleného prístupu, 

základné delenie peer to peer lendingu môžeme odvodiť od charakteru subjektov, medzi 

ktorými dochádza k požičiavaniu peňažných prostriedkov.32 Máme za to, že za základné 

delenie peer to peer lendingu a to najmä v kontexte analýzy existujúcej legislatívy môžeme 

považovať: 

                                                           
25 MILNE, A., PARBOTEEAH, P. The Business Models and Economics of Peer-to-Peer Lending. Brussel: European 
Credit Research Institute, 2016., WARDROP, R., ROSENBERG, R., ZHANG, B., ZIEGLER, T., SQUIRE, R., & BURTON, 
J. Breaking new ground. The Americas alternative finance benchmarking report, Cambridge : Centre for 
Alternative Finance at the Judge Business School at the University of Cambridge and the Polsky Center for 
Entrepreneurship and Innovation at the Chicago Booth School of Business Cambridge University, 2016. 
26 Táto výhoda však z dôvodu zavedenia automatizovaného investovania začína byť čoraz viac spochybňovaná 
27MILNE, A., PARBOTEEAH, P. The Business Models and Economics of Peer-to-Peer Lending. Brussel: European 
Credit Research Institute, 2016. s. 4. 
28 SURYONOA, R., PURWANDARIA, B., BUDI, I. Peer to Peer (P2P) Lending Problems and Potential Solutions: A 

Systematic Literature Review, Peer to Peer (P2P). In Procedia Computer Science. 2019, č.161, s. 204–214. 
29 PRYSTAV, F. Personal information in peer-to-peer loan applications: Is less more?" In. Journal of Behavioral 
and Experimental Finance, Elsevier, 2016, č.  9, s. 6-19., Zhang, K., and X. Chen. (2017) “Herding in a P2P Lending 
Market: Rational Inference or Irrational Trust?” In. Electronic Commerce Research and Applications. 2017, č. 23, 
s. 45–53. 
30 GE RUYI, BIN GU, JUAN FENG. “Borrower ’ s Self-Disclosure of Social Media Information in P2P Lending”. In. 
Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences. 2017, s. 5562–5571. 
31 WANG, JG, XU H, MA J. Financing the Underfinanced: Online Lending in China. Berlin: SpringerVerlag, 2015. 
32 Rovnako aj OFIR, M., TZANG, I.: An Empirical View of Peer-to-Peer (P2P) Lending Platforms. In Berkeley Business 
Law Journal, Forthcoming. 2021 s.4. 
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- peer to peer lending, alebo kolektívne požičiavanie, v rámci ktorého na pozícií dlžníka 

a na pozícií investora vystupujú právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré vykonávajú 

podnikateľskú činnosť a 

- peer to peer lending alebo kolektívne požičiavanie, v rámci ktorého na pozícií 

dlžníka/investorov vystupujú fyzické osoby, ktoré podnikateľskú činnosť 

nevykonávajú, t.j. nekonajú v rámci svojej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti 

(ďalej aj „fyzické osoby nepodnikatelia“). 

 Dovoľujeme si zdôrazniť, že toto delenie nie je striktné z pohľadu existujúcej 

kategorizácie peer to peer lendingu, s ktorou sa môžeme stretnúť v dostupných vedeckých 

a odborných publikáciách a bolo zvolené výhradne z dôvodu naplnenia vymedzeného cieľa 

predkladanej monografie ako aj z dôvodu, že takéto delenie považujeme za kľúčové z pohľadu 

existencie legislatívy, ktorá konkrétny obchodný model upravuje. Z rovnakých dôvodov za 

základné druhy crowdfundingu, ktoré kopíruje aktuálne nastavenie legislatívy 

považujeme: 

- hromadné financovanie založené  na požičiavaní  a 

- hromadné financovanie založené na investovaní.  

 

2 Analýza regulácie peer to peer lendingu a crowdfundingu v EÚ 

 Normotvorba v rámci finančného práva podlieha častým a dynamickým zmenám, 

pričom v rámci skúmania historicko-vývojových tendencií legislatívy v oblasti finančného 

práva je významný vplyv viacerých faktorov.  S ohľadom na skúmané obdobie do popredia 

vystupujú politické, geografické a spoločensko-ekonomické faktory, ktoré mali a majú vplyv 

na tvorbu legislatívy v oblasti finančného práva.33 V recentnom období na tvorbu legislatívy 

v čoraz väčšom meradle vplývalo a vplýva zavádzanie inovácií v oblasti finančného trhu, 

digitalizácia a vstup nových technológií, ktoré podmieňujú zmeny v existujúcich obchodných 

modeloch.34 Práve tieto faktory stáli za vzostupom popularity crowdfundingu ako spôsobu 

alternatívneho financovania iniciatív, projektov  jednotlivcov a spoločností. Rastúca popularita 

crowdfundingu, ako aj peer to peer lendingu, postupne vyvíjala tlak na legislatívy jednotlivých 

štátov a tým aj na legislatívu EÚ v záujme zodpovedania základnej otázky či je potrebná 

regulácia a ak áno, v akej miere. Z dôvodu dynamického vývoja legislatívnych prístupov 

k zakotveniu regulácie týchto spôsobov financovania, ako aj z dôvodu nie celkom 

konzistentného prístupu EÚ, je pre plné pochopenie aktuálnych trendov v regulácií peer to peer 

lendingu  potrebné zaoberať sa aj reguláciou crowdfundingu, ktorá do veľkej miery určuje 

reguláciu, resp. absenciu regulácie peer to peer lendingu. Zároveň prostredníctvom analýzy 

existujúcej regulácie crowdfundingu je možné formulovať návrhy de lege ferenda aj pre oblasť 

budúcej regulácie peer to peer lendingu. 

 K analýze regulácie crowdfundingu a peer to peer lendingu budeme pristupovať cez 

optiku identifikovaných druhov týchto foriem investovania, ktorým sme sa venovali 

v predchádzajúcej kapitole a ktoré zároveň zodpovedajú aktuálne nastavenej legislatíve EÚ 

a teda primárne hromadnému financovaniu (crowdfundingu) založenom  na požičiavaní, ďalej 

                                                           

33KUBINCOVÁ, S. Historické aspekty a smerovanie finančného práva v SR. Praha: Právník. 2017, č. 4., s.310-

320. 
34 EURÓPSKA KOMISIA. Stratégia v oblastí digitálnych financií. 2020. Dostupné https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2020:0591:FIN:SK:PDF, CAKOCI, K., ČERVENÁ, K. 

Peniaze a mena v čase digitalizácie. In ŠTRKOLEC,M., VARTAŠOVÁ,A., STOJÁKOVÁ, M, SIMIC, S.(eds.) 

Zdaňovanie virtuálnych platidiel a digitálnych služieb - COVID-19 a iné aktuálne výzvy pre daňové právo, 

Recenzovaný zborník vedeckých prác, Košice 2021, s. 97-108 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2020:0591:FIN:SK:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2020:0591:FIN:SK:PDF
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hromadnému financovaniu (crowdfundingu) založenom na investovaní a peer to peer 

lendingu, kde na pozícií dlžníka a investora vystupuje fyzická osoba nepodnikateľ.35   

 Pri tejto kategorizácií je nosnými právnym aktom EÚ  Nariadenie ECSP z 7. októbra 

2020 a  Návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ o spotrebiteľských úveroch 

zo dňa 30.06.2021 (ďalej len „Návrh smernice o spotrebiteľských úveroch“).  

 Za účelom formulácie požadovaných záverov, budú podliehať analýze regulácie 

crowdfundingu len vybrané aspekty Nariadenia ECSP, ktoré možno uplatniť pri analýze 

potreby regulácie peer to peer lendingu, nakoľko cieľom ani ambíciou monografie nie je 

poskytnúť komplexný rozbor problematiky crowdfundingu.  

 

2.1 Regulácia crowdfundingu v EÚ 

Na úrovni EÚ dlho absentovala legislatíva, ktorá by upravovala crowdfunding. 

Vzhľadom na čoraz väčší objem takto prefinancovaných prostriedkov ako aj rastúci záujem 

o tento druh financovania, Európska komisia skúmala možnosti a riziká  crowdfundingu, aby 

určila, či je potrebná politická akcia na európskej úrovni v tejto oblasti. Rovnako 

prehodnocovala vnútroštátne právne rámce, ktoré upravujú crowdfunding. Postavenie EÚ 

k potrebe regulácie crowdfundingu sa od roku 2014, kedy začali rokovania na úrovni EÚ k 

potrebe regulácie,  pomerne dynamicky menilo.36 Vo februári 2015 Európska komisia prijala 

Zelenú knihu o vytvorení Únie pre kapitálové trhy, v ktorej sa prezentovali názory 

zainteresovaných strán na to, či existujú prekážky rozvoja alternatívnych spôsobov 

financovania, crowdfundingu a peer to peer lendingu a to aj na cezhraničnom základe, a ako by 

tieto prekážky mali riešiť.37 O dva roky neskôr Európska komisia konštatovala, že 

crowdfunding sa síce dynamicky vyvíja, ale stále nezohráva podstatnú úlohu na kapitálových 

trhoch v EÚ.38 Napriek potenciálu v dlhšom časovom období výrazne ovplyvniť finančný trh, 

v danom období Európska komisia prízvukovala lokálny charakter crowdfundingu bez nutnosti 

zásahu zo strany EÚ. V nasledujúcich rokoch v dôsledku rastúcej popularity tohto 

alternatívneho druhu financovania sa cezhraničné prekážky výkonu tejto činnosti v dôsledku 

existencie odlišných národných úprav stali významným stimulom pre prijatie legislatívnej 

iniciatívy zo strany EÚ. Významný  krok k legislatívnemu zakotveniu crowdfundingu na úrovni 

EÚ predstavoval návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych 

poskytovateľoch služieb kolektívneho financovania (ECSP) pre podnikanie (ďalej len „návrh 

nariadenia“). Návrh nariadenia bol prezentovaný Európskou komisiou v marci 2018 a priamo 

reagoval na problémy spojené s cezhraničným poskytovaním služieb crowdfundingu z dôvodu 

existencie rôznorodej národnej legislatívy.  

Samotné Nariadenie  ECSP bolo prijaté po viacerých pozmeňujúcich návrhoch až 

v roku 2020 a uplatňuje sa od 10. 11. 2021.39 Ako ďalšie dôvody potreby prijatia Nariadenia 

                                                           
35 Prípadne jej tendenciám, keďže pri peer to peer lendingu nedošlo k finálnemu posunu ku komplexnej regulácií. 
36 Bližšie aj Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 

výboru a Výboru regiónov „Uvoľnenie potenciálu kolektívneho financovania v Európskej únii“, COM(2014) 172 

final, 27.3.2014. 
37 ZELENÁ KNIHA Vytváranie únie kapitálových trhov, COM(2015) 63 final, dostupné na https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A52015DC0063 
38 EUROPEAN COMMISSION: Crowdfunding in the EU Capital Markets Union. Brussel: European 

Commission, 2016. SWD(2016) 154 Final.,  
39 Z pohľadu uplatňovania Nariadenia ECSP je významný čl. 49 podľa ktorého „Odchylne od článku 1 ods. 2 písm. 

c) tohto nariadenia sa na obdobie 24 mesiacov od 21. novembra 2021 v prípade, že v členskom štáte je limit 

celkovej protihodnoty na uverejnenie prospektu v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1129 nižší ako 5 000 000 EUR, 
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ECSP sa uvádzala potreba znížiť operačné riziká, zabezpečiť vysoký stupeň transparentnosti 

a zabezpečiť ochranu investorov. Prijatie Nariadenia ECSP tak prispelo k právnej regulácií 

kapitálového trhu, ktorá je ovplyvnená práve európskou právnou úpravou.40 V tomto smere je 

vzhľadom na vývoj, ktorý predchádzal prijatiu Nariadenia ECSP potrebné poznamenať, že ide 

len o následok riešenia situácie na finančných trhoch, ale nie o prevenciu (tak ako to bolo v 

prípade vzniku finančnej krízy). 

Regulačný rámec dotvára, okrem Nariadenia ECSP, aj súbor regulačných technických 

predpisov a vykonávacích technických predpisov, ktorých prijatie a zverejnenie je realizované  

v Úradnom vestníku EÚ.41 Pre zaujímavosť a väčšiu prehľadnosť je potrebné z pohľadu 

uplatňovania Nariadenia ECSP v podmienkach SR poznamenať, že slovenský preklad názvu 

Nariadenia sa zmenil z „Nariadenia Európskeho Parlamentu a rady o európskych 

poskytovateľoch služieb kolektívneho financovania (ECSP) pre podnikanie“ na súčasný názov 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych 

poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie. Máme za to, že takto 

zvolený preklad je výstižnejší a minimalizuje riziko zámeny s činnosťou vykonávanou podľa 

zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.42  

V Nariadení ECSP sa po prvý krát stretávame s legálnou definíciou  crowdfundingu, 

teda služieb hromadného financovania, pod ktorou Nariadenie ECSP rozumie spárovanie 

záujmu investorov a vlastníkov projektov o financovanie podnikania prostredníctvom 

používania platformy hromadného financovania, ktorá zahŕňa ktorúkoľvek z týchto činností: 

- uľahčenie poskytovania pôžičiek (tzv. crowdlending alebo hromadné financovanie 

založené na požičiavaní), 43 

- umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku uvedené v bode 7 oddielu A 

prílohy I k smernici 2014/65/EÚ v súvislosti s prevoditeľnými cennými papiermi a 

prijatými nástrojmi na účely hromadného financovania, ktoré emitovali vlastníci 

projektov alebo účelovo vytvorený subjekt, a prijímanie a postúpenie pokynov klientov 

uvedené v bode 1 uvedeného oddielu v súvislosti s uvedenými prevoditeľnými cennými 

papiermi a prijatými nástrojmi na účely hromadného financovania (tzv. crowdinvesting, 

uľahčovanie financovania prostredníctvom prevoditeľných cenných papierov 

a tzv. prijatých nástrojov na účely crowdfundingu, hromadné financovanie založené na 

investovaní ).44 

                                                           
uplatňuje toto nariadenie v uvedenom členskom štáte len na ponuky hromadného financovania s celkovou 

protihodnotou do výšky uvedeného limitu.“ 
40 Definícií kapitálového trhu sa nebudeme bližšie venovať, nakoľko komplexná analýza pojmu a jeho metódy 

regulácie  a kategorizácie v systéme práva bola spracovaná v predchádzajúcich publikáciach vid. napr. 

ČUNDERLÍK, L. Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015.,  

ČUNDERLÍK, a kol. Inovatívne a atypické modely správy majetku na finančnom trhu a súvisiace otázky. Vedecká 

monografia. Praha: Leges, 2019, RADVAN, M. Právo kapitálového trhu. Masarykova Univerzita, 2009, 

KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018., 

ŠIMONOVÁ, J. Právna regulácia finančného trhu v Slovenskej republike. Trnava : Trnavská univerzita, 2012. 
41 tzv. Level 2 legislatíva 
42 Bližšie aj SALAYOVA, S., MAZUR., J.: Crowdfunding. In Biatec. 2017, č. 5. 
43 V tomto bode sa vynára otázka či by vhodnejší preklad nebol „uľahčovanie poskytovania úverov“ nakoľko 

podnikateľský charakter subjektov, ako aj deklarovaný cieľ Nariadenia ECSP (8) „Cieľom tohto nariadenia je 

podporiť cezhraničné financovanie podnikov odstránením prekážok fungovania vnútorného trhu so službami 

hromadného financovania.“ evokujú skôr zmluvný typ zmluvy o úvere ako pôžičky v zmysle slovenského 

právneho poriadku. V tomto smere je potrebné zdôrazniť aj samotnú definíciu pojmu pôžička podľa Nariadenia 

o ECSP ktorá evokuje skôr úver. 

„pôžička“ je dohoda, na základe ktorej dá investor vlastníkovi projektu k dispozícii dohodnutú sumu peňazí na 

dohodnuté obdobie, a na základe ktorej vlastník projektu prevezme nepodmienený záväzok vrátiť uvedenú sumu 

investorovi spolu so vzniknutým úrokom, a to v súlade so splátkovým kalendárom; 
44 Článok 2 Nariadenie ECSP 
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 Činnosť uľahčenia poskytovania pôžičiek v podstate predstavuje prvú formu 

legálneho vymedzenia činnosti peer to peer lendingu.45  

 V kontexte i) definície pôžičky, ktorú rovnako obsahuje Nariadenie ECSP, ako 

„dohody, na základe ktorej dá investor vlastníkovi projektu k dispozícii dohodnutú sumu peňazí 

na dohodnuté obdobie, a na základe ktorej vlastník projektu prevezme nepodmienený záväzok 

vrátiť uvedenú sumu investorovi spolu so vzniknutým úrokom v súlade so splátkovým 

kalendárom“46 a ii) využívania platformy hromadného financovania na tento účel,  daná 

činnosť napĺňa všetky znaky peer to peer lendingu, ktoré sme identifikovali v predchádzajúcich 

kapitolách.  

 V ďalšom texte sa z dôvodu stanoveného cieľa predkladanej monografie budeme 

prioritne sústrediť na vybrané aspekty činnosti uľahčenia pôžičiek ako jednej z foriem 

crowdfundingu. 

 Pre pochopenie definície služieb hromadného financovania, ako aj z dôvodu 

špecifikácie pôsobnosti Nariadenia ECSP, je potrebné venovať pozornosť aj vymedzeniu 

pojmov investor a vlastník projektu. Zavedenie pojmov investor a vlastník projektu 

v určitom zmysle dopĺňa pojmový aparát, s ktorým sa stretávame v rámci finančného trhu. V 

závislosti od toho, v akom sektore finančného trhu sa pohybujeme, používame rozdielne 

pomenovania pre dlžníka a veriteľa. V sektore kapitálového trhu je veriteľom neprofesionálny 

investor, klient, podielnik (v kolektívnom investovaní), v sektore bankovníctva je veriteľom 

vkladateľ, v sektore poisťovníctva poistník a poistený, v sektore starobného sporenia je to 

sporiteľ alebo účastník sporenia. Dlžníkom v sektore kapitálového trhu je emitent, v sektore 

bankovníctva prijímateľ úveru. Často je veriteľ súčasne dlžníkom v príslušnom zmluvnom 

vzťahu, čo vyplýva z podstaty synalagmatického obligačného vzťahu.47 

 V zmysle Nariadenia ECSP vlastníkom projektu sa rozumie je každá fyzická alebo 

právnická osoba, ktorá má snahu získať financovanie prostredníctvom platformy hromadného 

financovania a investorom sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje 

pôžičky alebo nadobúda prevoditeľné cenné papiere alebo prijaté nástroje na účely hromadného 

financovania prostredníctvom platformy hromadného financovania, pričom investori sa delia 

na sofistikovaných a nesofistikovaných investorov.48 Nariadenie ECSP tak nevylučuje z účasti 

na hromadnom financovaní fyzické osoby, ale pre zodpovedanie zásadnej otázky, či je možné 

aplikovať toto nariadenie na činnosť sprostredkovania pôžičiek medzi fyzickými osobami 

nepodnikateľmi formou peer to peer lendingu je zásadná otázka či vlastníkom projektu je 

spotrebiteľ.  Z pôsobnosti Nariadenia ECSP sú vylúčené služby hromadného financovania, 

ktoré sú poskytované vlastníkom projektov, ktorí sú spotrebiteľmi, tak ako ich definuje 

článok 3 písm. a) smernice CCD.49 Ako dôvod tohto vylúčenia uvádzala dôvodová správa 

k návrhu Nariadenia skutočnosť, že do pôsobnosti Nariadenia nepatrí poskytovanie 

spotrebiteľských úverov na spotrebné účely, keďže nejde o poskytovanie podnikateľských 

úverov a parciálne to spadá do rozsahu pôsobnosti existujúcich právnych predpisov EÚ, 

konkrétne Smernice CCD a Smernice MCD. Ani v čase prípravy samotného Nariadenia ECSP, 

sa nebolo možné stotožniť s odôvodnením takto vymedzeného subsumovania pod uvedené 

smernice, a to najmä v prípade peer to peer lendingu, v rámci ktorého na jednej strane vystupujú 

                                                           
45 Explanatory memorandum on European Union legislation, 7049/18, COM (2018)113 Final and 7048/18 COM 

(2018) Final. s.1. 
46 Článok 2 Nariadenie ECSP 
47 ČUNDERLÍK, a kol. Inovatívne a atypické modely správy majetku na finančnom trhu a súvisiace otázky. 

Vedecká monografia. Praha: Leges,2019. s.39 
48 Článok 2 ECSP  
49 V zmysle smernice „spotrebiteľ“ je fyzická osoba, ktorá pri transakciách, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, 

koná s cieľom, ktorý nesúvisí s jej obchodnou, podnikateľskou ani profesijnou činnosťou. 
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investori, ktorí sú fyzickými osobami (nepodnikatelia) a na strane druhej dlžníci, ktorí sú 

fyzickými osobami (nepodnikatelia), pričom túto schému peer to peer lendingu je možné 

zaradiť medzi najrozšírenejšie schémy kolektívneho požičiavania. Zodpovedanie tejto otázky 

dlho rezonovalo aj v odbornej verejnosti. Možnosť získať odpoveď na otázku či sa môže 

v zmysle Smernice CCD považovať za veriteľa aj platforma prevádzkujúca peer to peer 

lending, teda subjekt, ktorý sprostredkuje poskytovanie pôžičiek medzi spotrebiteľmi, bez toho 

aby sám poskytoval peňažné prostriedky, a to vzhľadom k tomu, že takáto platforma určuje 

podmienky zmlúv, ktoré sa v takomto vzťahu uzatvárajú sa spájala s prípadom TrustBuddy AB 

v Lauri Pihjalaniemi, C-311/15, 23 June 2015. Žiadosť o zodpovedanie tejto prejudiciálnej 

otázky však nakoniec bola stiahnutá. Nakoniec sa ustálil názor, že takýto model peer to peer 

lendingu nie je možné subsumovať pod Smernicu CCD, resp. Smernicu MCD.50  

 Z pohľadu samotnej úpravy služieb hromadného financovania založených na 

požičiavaní je potrebné zdôrazniť, že Nariadenie ECSP ukladá požiadavky predovšetkým na 

poskytovateľov služieb hromadného financovania, nie na crowdfundingové projekty ako 

samotné „produkty“.51 Pri posudzovaní činnosti hromadného financovania  vystupuje do 

popredia možná prepojenosť tejto činnosti najmä s činnosťou: 

- úverových inštitúcií, 

- platobných služieb, 

- investičného poradenstva. 

 Nariadenie ECSP podporuje zachovanie hraníc medzi činnosťou úverových inštitúcii 

a poskytovateľmi služieb hromadného financovania  to v dvoch smeroch52: 

- poskytovateľom služieb hromadného financovania by sa  malo zakázať prijímať vklady, 

ako aj iné návratné finančné prostriedky od verejnosti, pokiaľ im zároveň nebolo 

udelené povolenie na výkon činnosti úverovej inštitúcie.53 Týmto je zachovaný princíp 

bankového monopolu.54 Platformy hromadného financovania založenom na požičiavaní 

by mali investorom a vlastníkom projektov výhradne uľahčovať uzatvárať zmluvy o 

pôžičke bez toho, aby poskytovateľ služieb hromadného financovania konal ako veriteľ 

vlastníka projektu a to v ktoromkoľvek okamihu55 

 

a zároveň v záujme ochrany poskytovateľov služieb hromadného financovania 

 

- členské štáty nemôžu uplatňovať vnútroštátne požiadavky, vzťahujúce sa na úverovú 

inštitúciu, a rovnako nemôžu vyžadovať udelenie takéhoto povolenia, prípadne 

akékoľvek iné individuálne povolenie či vyňatie alebo výnimku v súvislosti s 

                                                           
50 Nariadenie ECSP sa nevzťahuje ani na ponuky hromadného financovania s protihodnotou viac ako 5 000 000 

EUR, ktorá sa má vypočítať za obdobie 12 mesiacov ako suma  celkovej protihodnoty ponúk prevoditeľných 

cenných papierov a prijatých nástrojov na účely hromadného financovania podľa článku 2 ods. 1 písm. m) a n) 

tohto nariadenia a súm, ktoré na základe pôžičiek získal prostredníctvom platformy hromadného financovania 

vlastník konkrétneho projektu; a  celkovej protihodnoty verejných ponúk prevoditeľných cenných papierov, ktoré 

uskutočnil vlastník projektu uvedený v bode i) tohto písmena konajúci ako predkladateľ ponuky v zmysle výnimky 

podľa článku 1 ods. 3 alebo článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1129 čl. 1 Nariadenie ECSP. 
51 HOBZA, M., VONDRÁČKOVÁ, A. The New Financial Crowdfunding Regulation and Its Implications for 

Invest ment Services under MiFID II.In Prague Law Working Papers Series, 2020, č.2, s.7. 
52 Uľahčovanie poskytovania pôžičiek, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti Nariadenia, by sa malo odlišovať od 

činnosti úverovej inštitúcie, ktorá poskytuje pôžičky na svoj vlastný účet a prijíma vklady alebo iné návratné 

finančné prostriedky od verejnosti. 
53 V súlade s článkom 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ. 
54 KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 225., 

ČUNDERLÍK, a kol. Inovatívne a atypické modely správy majetku na finančnom trhu a súvisiace otázky. Vedecká 

monografia. Praha: Leges, 2019, s.61. 
55 (11) Nariadenia ECSP 
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poskytovaním služieb hromadného financovania. Napríklad v našich podmienkach by 

sa mohlo jednať aj o povolenie podľa  ZoSÚ alebo ZoÚB. 

 

Z pohľadu ochrany investorov tým zároveň vyplýva poskytovateľom služieb 

hromadného financovania povinnosť explicitne informovať investorov, že služby hromadného 

financovania nie sú kryté systémami na ochranu vkladov, ktoré sú zriadené v súlade so 

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany 

vkladov56.  

Pri posudzovaní činnosti hromadného financovania a investičného poradenstva podľa 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými 

nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (ďalej len „smernica 

o trhoch s finančnými nástrojmi“)  Nariadenie ECSP explicitne stanovuje, že filtračné nástroje 

na platforme hromadného financovania sa nemajú považovať za investičné poradenstvo za 

podmienky, že uvedené nástroje poskytujú klientom informácie neutrálnym spôsobom, ktorý 

nepredstavuje odporúčanie.57 

Presah výkonu činnosti poskytovateľov služieb hromadného financovania s ostatnými 

činnosťami na finančnom trhu je citeľný aj pri otázke poskytovania platobných služieb. 

Rovnako ako pri činnosti prijímania vkladov, nedochádza v zmysle novej právnej úpravy 

k zlúčeniu týchto činností a je ponechaný doterajší právny režim. Poskytovanie platobných 

služieb zostáva v režime Smernice Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2015/2366 z 25. 

novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu (ďalej len „smernica o platobných 

službách“). Napriek tomu, že povaha výkonu činnosti hromadného financovania môže vzbudiť 

u nezainteresovaných subjektoch dojem, že poskytovateľ tejto služby vykonáva aj činnosť 

platobných služieb, je potrebné zdôrazniť, že povolenie na poskytovanie služieb hromadného 

financovania nie je rovnocenné s povolením na poskytovanie platobných služieb.58 

Poskytovateľ služieb hromadného financovania nemôže poskytovať platobné služby, pokiaľ na 

to nemá oprávnenie podľa smernice o platobných službách. Zároveň sa na poskytovateľa 

služieb hromadného financovania vzťahuje povinnosť informovať, či platobné služby 

poskytujú priamo poskytovatelia alebo tretia strana. Poskytovatelia služieb hromadného 

financovania majú túto povinnosť voči svojim klientom, ako aj príslušnému orgánu dohľadu. 

Táto informačná povinnosť musí byť splnená už pri predkladaní podkladov potrebných na 

vydanie povolenia na výkon činnosti poskytovateľa služieb hromadného financovania.59 

 

2.1.1 Povolenie na poskytovanie služieb hromadného financovania 

Poskytovanie služieb hromadného financovania je v zmysle Nariadenia ECSP 

podmienené udelením povolenia, teda kopíruje mechanizmus autorizácie vstupu subjektov na 

finančný trh.  Povolenie udeľuje príslušný orgán členského štátu v ktorom je žiadateľ usadený 

a následne vykonáva aj dohľad nad činnosťou poskytovateľa služieb hromadného 

financovania.60 V podmienkach SR je to NBS.  

                                                           
56 Za klienta sa považuje každý potenciálny alebo existujúci investor alebo vlastník projektu, ktorému poskytovateľ 

služieb hromadného financovania poskytuje alebo má v úmysle poskytnúť služby hromadného financovania. 
57  (21) Nariadenia ECSP 
58 Nariadenie ECSP 
59 čl. 10 a čl. 12 ods. 2 písm. p) Nariadenia ECSP 
60 Informácie o všetkých prevádzkovaných platformách hromadného financovania v Európskej únií budú 

zverejňované v registri poskytovateľov služieb hromadného financovania, zriadeného orgánom ESMA. 
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 Nariadenie ECSP obsahuje rad požiadaviek, ktoré musí žiadateľ o povolenie na 

poskytovanie služieb hromadného financovania splniť, resp. podkladov, ktoré musí predložiť. 

Vzhľadom na stanovený primárny cieľ Nariadenia ECSP, t.j. odstránenie cezhraničných bariér 

pri poskytovaní týchto služieb, sa členským štátom neumožňuje klásť dodatočné požiadavky 

na poskytovateľov služieb hromadného financovania, ktorým sa udelilo povolenie v súlade 

s Nariadením ECSP. Rovnako pri crowdfundingu je zachovaná konštrukcia princípu 

poskytovania služieb na základe povolenia udeleného v inom členskom štáte (passporting). 

Poskytovateľ služieb hromadného financovania v prípade záujmu o poskytovanie služieb 

v inom členskom štáte o tomto upovedomí príslušný orgán, ktorý mu udelil povolenie, pričom 

následnú notifikačnú povinnosť zabezpečuje práve tento orgán.61 Nariadenie ECSP sa priamo 

nezaoberá cezhraničným financovaním, ale z textu nariadenia je možné vyvodiť, že ide o prax, 

kedy poskytovateľ hromadného financovania registrovaný v jednom členskom štáte poskytuje 

finančné prostriedky na podnikateľské projekty pochádzajúce z iných členských štátov.62 

Umožnenie takejto činnosti vyplýva aj z už spomínaného primárneho cieľa  nariadenia, ktorý 

spočíva v podpore cezhraničného financovania podnikov prostredníctvom odstránenia 

prekážok fungovania vnútorného trhu so službami hromadného financovania. Na zabezpečenie 

transparentnosti, ako aj z dôvodu možnosti verifikácie zo strany verejnosti, Nariadenie ECSP 

stanovilo orgánu ESMA povinnosť zriadiť register všetkých poskytovateľov služieb 

hromadného financovania.63  

 Na splnenie autorizácie vstupu na finančný trh, teda udelenia povolenia na výkon 

činnosti hromadného financovania, je potrebné aby žiadateľ splnil nasledovné kritéria, resp. 

splnil nasledovné organizačné a personálne predpoklady na výkon činností, ako aj preukázanie 

materiálno technického zabezpečenia a funkčného riadiaceho a kontrolného systému. Medzi 

informácie, ktoré musí žiadateľ poskytnúť patrí napríklad: 

 

- plán činností, ktorý identifikuje požadované typy služieb hromadného financovania, 

platformu hromadného financovania, ktorú má v úmysle prevádzkovať a konkretizácia 

informácií o tom, kde/ako sa budú ponuky hromadného financovania uvádzať na trh, 

- opis mechanizmov riadenia a vnútornej kontroly, vrátane riadenia rizík a účtovných 

postupov, 

- opis operačných rizík, 

- dôkaz o tom, že spĺňa stanovené prudenciálne požiadavky,64  

- opis plánu žiadateľa na zabezpečenie kontinuity činnosti, 

                                                           
61 Členské štáty sú povinné určiť  príslušné orgány zodpovedné za vykonávanie úloh a povinností ustanovených v 

Nariadení ECSP  a informovať o tom orgán ESMA. V prípade ak je viac takýchto príslušných orgánov, musia 

členské štáty určiť jeden z nich ako jediné kontaktné miesto pre cezhraničnú administratívnu spoluprácu medzi 

príslušnými orgánmi, ako aj s orgán ESMA. Čl. 18 a čl.29 Nariadenia ECSP. 
62KATALKINA, O., SAKSONOVA, S. Crowdfunding Cross-Border Business Financing Practice: The Evidence 

from the Baltic States.. In: Kabashkin, I., Yatskiv, I., Prentkovskis, O. (eds) Reliability and Statistics in 

Transportation and Communication. RelStat 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 410. Springer, 

Cham,  s.473. 
63 Uvedený register má byť verejne dostupný webovom sídle orgánu ESMA a pravidelne sa aktualizovať. Čl. 14 

Nariadenia o crowdfundingu 
64 Poskytovatelia služieb hromadného financovania musia mať nepretržite zavedené prudenciálne záruky 

minimálne na úrovni vyššej než:  25 000 EUR a  jedna štvrtina fixných režijných nákladov za predchádzajúci rok, 

revidovaných každoročne, ktoré zahŕňajú náklady na obsluhu pôžičiek za tri mesiace, ak poskytovateľ služieb 

hromadného financovania uľahčuje aj poskytnutie pôžičiek. Tieto záruky môžu mať buď  formu vlastných zdrojov 

pozostávajúcich z položiek vlastného kapitálu Tier 1 uvedených v článkoch 26 až 30 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (20) alebo formu poistnej zmluvy pokrývajúcej územia EU na ktorých sa 

ponuky hromadného financovania aktívne uvádzajú na trh, prípadne porovnateľnej záruky; alebo aj kombináciu 

oboch týchto foriem. Bližšie čl.11 Nariadenia ECSP. 
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- opis systémov, zdrojov, ako aj postupov potenciálneho poskytovateľa služieb 

hromadného financovania zameraných na  kontrolu a ochranu systémov spracovania 

údajov. 

 

 Z pohľadu nárokov kladených na fyzické osoby, ktoré sú zodpovedné za riadiace 

procesy v rámci poskytovateľa služieb hromadného financovania sa dôraz kladie aj na ich 

dobrú povesť a dostatočné znalosti, zručnosti a skúsenosti. Tieto atribúty je potrebné skúmať 

aj z pohľadu rizika prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu. Práve hrozba prania 

špinavých peňazí alebo financovania terorizmu vzrastá z dôvodu nárastu popularity 

a využívania nových technológií, ktoré zrýchľujú a uľahčujú transakčné procesy.65 Na 

preukázanie bezúhonnosti týchto osôb slúži neexistencia záznamu v registri trestov.66 

Preukázania odbornej spôsobilosti je v Nariadení ECSP vymedzené pomerne vágne, nakoľko 

sa vyžaduje iba požiadavka preukázať, že osoby majú dostatočné znalosti, zručnosti a zároveň  

skúsenosti na riadenie potenciálneho poskytovateľa služieb hromadného financovania a že 

budú mať dostatok času na výkon svojich povinností. Vykonávacie technické predpisy ESMA 

precizujú túto povinnosť doložením životopisu, v rámci ktorého musia dotknuté fyzické osoby 

preukázať dostatočné vzdelanie ako aj skúsenosti. Máme za to, že takto nastavený systém 

preukázania odbornej spôsobilosti je adekvátny, vzhľadom na možnú odlišnosť jednotlivých 

funkcií pri riadení potenciálneho poskytovateľa služieb hromadného financovania.67 

Preukázanie dostatočného časového priestoru na výkon funkcií sa preukazuje uvedením  

aktuálne zastávaných pozícií v iných subjektov, resp. informáciou o existencií iných 

pracovnoprávnych záväzkov.68 

Za významnú požiadavku považujeme predloženie opisu plánu žiadateľa na 

zabezpečenie kontinuity činnosti vrátane opatrení a postupov, ktorými sa v prípade zlyhania 

potenciálneho poskytovateľa služieb hromadného financovania zabezpečí kontinuita 

poskytovania kritických funkcií  a to v súvislosti s existujúcimi investíciami a riadnou správou 

dohôd medzi poskytovateľom služieb hromadného financovania a jeho klientmi. Stanovenie 

požiadavky vypracovania plánu na zabezpečenie kontinuity činnosti poskytovateľa služieb 

hromadného financovania, ktorý je navyše potrebné predložiť už v procese udeľovania 

povolenia hodnotíme pozitívne najmä v kontexte povahy výkonu činností hromadného 

financovania. Máme za to, že plán zameraný na nepretržitú obsluhu nesplatených pôžičiek 

je mimoriadne významný z dôvodu samotnej povahy výkonu služieb hromadného 

financovania. Vzhľadom na existenciu automatického investovania, ako aj z dôvodu rôzneho 

režimu v akom fungujú jednotlivé platformy sa často stáva, že identita vlastníkov projektov 

a investorov nie je navzájom známa. V tomto kontexte vystupuje otázka reálnej administrácie 

zmlúv v prípade zlyhania poskytovateľa služieb hromadného financovania. Pozitívne je možné 

hodnotiť aj povinnosť riadiaceho orgánu poskytovateľa služieb hromadného financovania 

                                                           
65 Bližšie k problematike aj DAUDRIKH, Y. Regulácia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a 

financovaním terorizmu v korelácii uplatnenia zvýšenej starostlivosti o klienta. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2022. 
66 Konkrétne záznamu v registri trestov za porušenie vnútroštátnych pravidiel v oblasti obchodného práva, 

konkurzného práva, práva v oblasti finančných služieb, práva v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, práva 

v oblasti podvodov alebo za porušenie povinností týkajúcich sa profesijnej zodpovednosti v prípade všetkých 

fyzických osôb zapojených do riadenia potenciálneho poskytovateľa služieb hromadného financovania a v prípade 

akcionárov, ktorí majú v držbe aspoň 20 % základného imania alebo hlasovacích práv. čl.12 Nariadenia ECSP.  
67 ESMA: Consultation Paper Draft technical standards under the ECSP Regulation,  26 February 2021 | 

ESMA/35-36-2201, s.104   
68 Námietky voči takto stanovenému dokladovaniu odbornej spôsobilosti osôb sa vzťahovali najmä na ochranu 

osobných údajov a osobný charakter takto poskytovaných informácií. Prikláňame sa však k argumentácií ESMA, 

že požadovanie týchto údajov je nevyhnutné pre zdokladovanie potenciálu vybraných fyzických osôb reálne 

a zodpovedne zastávať vybrané funkcie, podstatné pre samotnú činnosť poskytovateľa služieb hromadného 

financovania. Bližšie aj ESMA: Final Report Draft technical standards under the European crowdfunding service 

providers for business Regulation,  10 November 2021. 
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preskúmavať plán kontinuity činnosti minimálne raz za dva roky a to v kontexte rozsahu, 

povahy a zložitosti poskytovaných služieb.  

Konkretizácia náležitosti plánu na zabezpečenie kontinuity činnosti bola zverená do rúk 

ESMA v rámci prípravy regulačných technických predpisov a vykonávacích technických 

predpisov. Plán žiadateľa na zabezpečenie kontinuity činností je postavený na potrebe udržania 

výkonu kritických funkcií v prípade zlyhania poskytovateľa služieb hromadného 

financovania.69 Z daného dôvodu bolo potrebné pristúpiť k vymedzeniu pojmu, čo sa považuje 

za kritické funkcie a zlyhania činnosti.  Kritické funkcie predstavujú také obchodné alebo 

prevádzkové činnosti, ktorých ukončenie alebo ohrozenie by mohlo smerovať k strate 

povolenia na výkon služieb hromadného financovania (prípadne ohrozeniu dodržiavania iných 

Nariadením stanovených povinností), alebo by smerovalo k ohrozeniu kontinuity plnenia 

záväzkov voči klientom, prípadne by mohlo destabilizovať finančnú stabilitu poskytovateľa. 

Zlyhanie poskytovateľa služieb hromadného financovania je koncipované pomerne široko, 

nakoľko zahŕňa akékoľvek insolvenčné alebo pred- insolvenčné konanie, ako aj konanie vedúce 

k ukončeniu, či prerušeniu podnikateľskej aktivity prevádzkovateľa služieb hromadného 

financovania v zmysle vnútroštátnych poriadkov. Máme za to, že takáto formulácia ponecháva 

dostatočný priestor na pokrytie rôznych situácií, vzhľadom na odlišný charakter vnútroštátnych 

právnych úprav. Plán kontinuity musí minimálne obsahovať opatrenia a postupy zamerané na: 

- zabezpečenie kontinuity poskytovania kritických služieb súvisiacich s existujúcimi 

investíciami, 

- zabezpečenie riadnej správy dohôd medzi poskytovateľom služieb hromadného 

financovania a jeho klientmi a  

- zabezpečenie riadnej správy kľúčových obchodných údajov. 

 

 Pod kritické služby sa subsumujú aj služby, ktoré boli outsourcingované tretej osobe. 

Outsourcing nie je Nariadením ECSP vylúčený ani obmedzený na určitý typ služby, 

podmienkou outsourcingu je však zachovanie možnosti výkonu dohľadu a vnútornej kontroly. 

Z daného dôvodu zodpovednosť za služby, ktoré sú predmetom outsourcingu zostáva na strane 

poskytovateľov služieb hromadného financovania.70 Zároveň je outsourcing aj odpoveďou na 

otázku spôsobu zachovania kontinuity kritických funkcií, ktoré by mali byť v prípade zlyhania 

poskytovateľa služieb hromadného financovania outsourcingované na tretí subjekt. Technické 

predpisy ESMA formulujú požiadavky na opatrenia a postupy v pláne kontinuity činnosti tak, 

aby boli modifikovateľné v závislosti od druhu crowdfundingových služieb. Z pohľadu 

zabezpečenia kontinuity výkonu kritických funkcií pri hromadnom investovaní založenom na 

požičiavaní uvádzame nasledovné vybrané aspekty prípravy plánu kontinuity: 

- explicitne zakotvená potreba zachovania administrácie nesplatených úverov, 

- zachovanie adekvátnej správy zmlúv uzavretých s klientmi, pričom na zabezpečenie 

tejto úlohy sa požaduje zabezpečenie úschovy dokumentov, ktoré majú tlačenú podobu 

a zabezpečenie záloh elektronických dokumentov, vrátane zálohovania informácií 

o vzťahov uzavretých s klientmi. Zároveň sa dôraz kladie aj na informácie a uzavreté 

dohody umožňujúce vysledovať platby uskutočnené investormi a vlastníkmi projektov, 

ktoré sa považujú za kľúčové obchodné údaje. 

- identifikácia osôb zodpovedných za zabezpečenie kontinuity činnosti v prípade zlyhania 

poskytovateľa služby hromadného financovania, 

- ustanovenia týkajúce sa prístupu k informáciám o klientoch, 

                                                           
69 Č.12 Nariadenie ECSP. 
70 (27) a čl. 9 Nariadenia ECSP. 
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- postupy zamerané na zabezpečenie kontinuity komunikácie medzi poskytovateľom 

služieb hromadného financovania, jeho klientmi, obchodnými partnermi, 

zamestnancami a príslušnými orgánmi, 

- plán kontinuity by mal obsahovať identifikáciu minimálne troch najpravdepodobnejších 

scenárov zlyhania a opis opatrení, ktoré sa majú prijať na zmiernenie ich vplyvu na 

kontinuitu kritických služieb. 

 Za najvýznamnejšie aspekty plánu kontinuity z pohľadu reálnej administrácie zmlúv 

o pôžičkách pokladáme ustanovenia na zabezpečenie outsourcingu administrácie zmlúv, ako aj 

opatrenia na zabezpečenie prístupu k údajom o zmluvných stranách (vrátane ich zálohovania).  

 Máme za to, že na podporu zachovania kontinuity činnosti aj v prípade zlyhania 

poskytovateľa služieb hromadného financovania slúžia aj ustanovenia, ktoré priamo nesúvisia  

s plánom kontinuity, ale stanovujú povinnosť 

- uchovávať na trvanlivom nosiči všetky záznamy týkajúce sa služieb a transakcií,  

- zabezpečiť, aby klienti mali bezprostredný prístup k záznamom o službách, ktoré im 

boli poskytnuté, 

- uchovávať všetky zmluvy medzi poskytovateľmi služieb hromadného financovania a 

ich klientmi a to v lehote minimálne piatich rokov. 

 V spojitosti s povinnosťou zálohovať údaje, takto nastavený právny rámec vytvára 

dobrý predpoklad na realizáciu ďalšej administrácie už uzavretých zmlúv aj inou osobou 

v rámci prípadného insolvečného konania a znižuje sa tak riziko nebezpečenstva nereálnosti 

administrácie zmlúv z dôvodu absencie potrebných údajov v prípade zlyhania poskytovateľa 

služieb hromadného financovania. 

 

2.1.2 Ochrana investorov pri službách hromadného financovania 

 Nariadenie ECSP sleduje jeden zo základných princípov práva finančného trhu a to 

ochranu investora. Konštrukcia ochrany investorov v Nariadení ECSP spočíva najmä: 

- v deľbe investorov na sofistikovaných a nesofistikovaných, 

- v informačných povinnostiach poskytovateľa služieb hromadného financovania. 

 

 Princíp ochrany investorov pri službách hromadného financovania stavia na delení 

investorov na sofistikovaných a nesofistikovaných s odlišne definovaným penzom nástrojov 

určených na ich ochranu. Rozlišovanie investorov podľa miery ich znalosti a skúseností 

a možnosti umiestniť určitý objem peňažných prostriedkov na finančnom trhu, teda podľa ich 

finančnej sily je základným predpokladom koncipovania konkrétnej právnej úpravy, ktorá 

napĺňa základný princíp ochrany investora na kapitálovom trhu. Z pohľadu teoretického 

vymedzenia sa môžeme stretnúť s deľbou investorov na: 

 

- autonómni investori, ktorí obvykle stoja na úrovni samotnej štátnej moci, alebo sú 

subjektom založeným štátom a podliehajúcim špecifickej právnej úprave, ktorá odráža 

toto postavenie (napr. štátne investičné fondy v Nórsku), 

- inštitucionálni investori, ktorí predstavujú najprofesionálnejších investorov s veľkým 

objemom peňažných prostriedkov určených k investíciám na trhu (napr. banky, 

poisťovne, investičné fondy), 

- profesionálni investori, ktorí na trh vstupujú zvyčajne ako profesionáli, teda subjekty, 

ktoré svoje aktivity vykonávajú ako hlavnú náplň svojho podnikania, 
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- drobní investori, ktorí svoju činnosť vykonávajú individuálne a ktorí umiestňujú 

peňažné prostriedky s cieľom dosiahnutia zisku. Títo investori disponujú 

s obmedzeným množstvom peňažných prostriedkov a zároveň majú obmedzené 

znalosti a skúsenosti v rámci investovania na finančnom trhu.71  

 V podmienkach slovenského právneho poriadku sa môžeme stretnúť s nasledovnou 

kategorizáciou: profesionálny klient, neprofesionálny klient, oprávnená protistrana, 

kvalifikovaný investor.72 

 

 Nariadenie o crowdfundingu pri rozlišovaní medzi sofistikovanými a nesofistikovanými 

investormi vychádza z rozlíšenia stanoveného v smernici o trhoch s finančnými nástrojmi, 

pričom sa však ponecháva možnosť poskytovateľovi hromadného financovania schváliť ako 

sofistikovaného investora aj fyzickú alebo právnickú osoba, ktorá spĺňa kritéria vymedzené 

v prílohe Nariadenia ECSP.73 Samotná žiadosť a prejav vôle investora o zaradenie pod 

sofistikovaných investorov teda nie je dostačujúca a je podmienená splnením kritérií, ktoré 

spočívajú buď v kapitálových požiadavkách alebo v odborných nárokoch kladených na 

investora.74 Zachovávajúc konštrukciu ochrany investorov na finančnom trhu Nariadenie určuje 

špecifický postup v prípade nesofistikovaných investorov pri ktorých sa ako nástroje ich 

ochrany využíva najmä: 

 

- vstupný test znalostí, 

- simulácia schopnosti znášať stratu, 

- predzmluvná lehota na premyslenie. 

 

 Vstupný test znalostí. Vstupný test znalostí slúži na identifikáciu vhodnosti služieb 

hromadného financovania pre nesofistikovaných investorov v závislosti od ich skúseností, 

investičných cieľov, finančnej situácie a pochopenia rizík, ktoré sú spojené s investovaním. 

Tieto atribúty by sa mali prehodnocovať každé dva roky z dôvodu meniacej sa situácie na strane 

investora. Pri teste znalosti sa preverujú potrebné skúsenosti a znalosti potenciálneho 

nesofistikovaného investora na pochopenie rizík spojených s investovaním a to v dvoch 

rovinách: 

- pochopenie rizík spojených s investovaním vo všeobecnosti, 

- pochopenie rizík spojených s investovaním vo vzťahu ku konkrétnym investíciám, ktoré 

ponúka poskytovateľ služieb hromadného financovania. 

 Pri vstupnom teste znalostí by mal poskytovateľ služieb hromadného financovania 

vyžadovať najmä informácie zamerané na: 

- typy investičných služieb ako aj finančných investícií, ktoré potenciálny 

nesofistikovaný investor pozná, 

- povahu, objem a frekvenciu predchádzajúcich transakcií potenciálneho 

nesofistikovaného investora s finančnými nástrojmi, 

                                                           
71 KOHAJDA, M. Základní instituty práva kapitálového trhu In: KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva 

a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. s. 257 a nasl. 
72 ZCPa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní. 
73 Sofistikovaným investorom sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je profesionálnym klientom 

(v zmysle oddielu I bodu 1, 2, 3 alebo 4 prílohy II k smernici 2014/65/EÚ) alebo každá fyzická alebo právnická 

osoba, ktorú poskytovateľ služieb hromadného financovania schválil ako sofistikovaného investora a to v súlade 

s kritériami a postupom stanoveným v prílohe II Nariadenia ECSP. Nesofistikovaný investor je investor, ktorý nie 

je sofistikovaným investorom. Čl. 1 Nariadenia ECSP. 
74 Bližšie príloha II Nariadenia o ECSP 
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- úroveň vzdelania a profesijné skúsenosti potenciálneho nesofistikovaného investora 

vrátane akýchkoľvek odborných skúseností alebo zručností získaných v súvislosti s 

investíciami kolektívneho financovania. 

 Vyžadované informácie sa líšia v závislosti od samotnej ponuky služieb poskytovateľa 

služieb hromadného financovania. 

 Simulácia schopnosti znášať stratu predstavuje súčasť posudzovania situácie 

investora v záujme identifikácie najvhodnejšej formy investovania. Simulácia schopnosti 

znášať stratu by mala zodpovedať 10 % čistého majetku investora. Tak, ako aj pri vstupnom 

teste znalosti, aj v prípade simulácie schopnosti znášať stratu je poskytovateľ služieb 

hromadného financovania povinný prehodnocovať tento ukazovateľ slúžiaci pre identifikáciu 

vhodných investícií a to na 5 ročnej báze. Čistý majetok sa vypočítava zohľadnením 

nasledovných údajov, pričom výpočet čistého majetku slúži aj ako základ pre notifikačnú 

povinnosť poskytovateľa služieb hromadného investovania pri prekročení stanoveného limitu 

investície pri nesofistikovaných investoroch: 

- pravidelný príjem a celkový príjem (podľa toho či sa príjem dosahuje na 

pravidelnej/stálej alebo dočasnej báze), 

- aktíva, ktoré zahŕňajú finančné investície a hotovostné vklady s vylúčením osobného a 

investičného majetku, prípadne dôchodkových fondov, 

- finančné záväzky vrátane pravidelných, existujúcich alebo budúcich záväzkov.  

 Simulácia schopnosti znášať stratu tak pracuje s pomerne citlivými údajmi investora, 

ktoré sa týkajú jeho osobného majetku a ktoré nie je možné zhromažďovať bez  výslovného 

súhlasu investora. Z daného dôvodu sa simulácia schopnosti znášať stratu môže realizovať 

dvoma spôsobmi. Prvým a tým základným je online nástroj dostupný cez internet, do ktorého 

na základe vlastného rozhodnutia investor zadáva potrebné údaje. Potenciálni nesofistikovaní 

investori by mali mať možnosť skontrolovať správnosť a úplnosť zadaných údajov a zároveň 

musí byť daný systém nastavený tak, aby sa zabránilo poskytovateľovi služieb hromadného 

financovania meniť alebo zasahovať do výsledku simulácie vykonanej potenciálnymi 

nesofistikovanými investormi. Výsledok simulácie schopnosti znášať stratu tak do veľkej miery 

závisí od relevantnosti údajov, ktoré na dobrovoľnej báze poskytuje potenciálny 

nesofistikovaný investor.75 Rovnako takýto investor, ktorý sa domnieva, že výsledok simulácie 

primerane odráža jeho schopnosť znášať stratu, sa na dobrovoľnej báze rozhoduje, či bude tento 

výsledok zdieľať s poskytovateľom služieb hromadného financovania. Popri internetovom 

nástroji na výpočet výsledku schopnosti znášať stratu môže poskytovateľ služieb hromadného 

financovania poskytnúť investorovi aj iný spôsob na výpočet schopnosti znášať stratu. Oba 

spôsoby však musia byť založené výhradne na zadávaní požadovaných vstupných údajov na 

výpočet čistého majetku a schopnosti znášať stratu. Samotný výpočet je v podstate postavený 

na jednoduchom základe, kedy sa čistý majetok vypočíta ako súčet čistého ročného príjmu 

a likvidných aktív s odpočtom ročných finančných záväzkov.  

 Ročný čistý príjem zahŕňa širokú škálu príjmov od 

                                                           
75 Ustanovenie o zákaze automatického zhromažďovania údajov poskytovaných investormi poskytovateľom 

služieb hromadného financovania a dobrovoľnosť ich poskytnutia zo strany investorov bolo formulované 

dodatočne vo v záverečnej správe ESMA po verejných konzultáciách návrhu technických predpisov, kedy sa 

respondenti odvolávali na citlivosť takto poskytovaných údajov zo strany investorov a na hrozbu ich potenciálneho 

zneužitia v prípade automatizovaného ukladania zo strany poskytovateľa služieb hromadného financovania. 

Bližšie ESMA: Final Report Draft technical standards under the European crowdfunding service providers for 

business Regulation. 
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- príjmov z pracovno-právnych vzťahov (vrátane dávok v nezamestnanosti, 

dôchodkových dávok),  

- úrokov z bankových vkladov, výnosov z vkladov na vkladných knižkách, 

- výplaty dividend, úrokov a ostatných výnosov z cenných papierov až po 

- príjmy z nehnuteľností (napr. nájom). 

 Napriek pomerne široko koncipovanému okruhu príjmov z takéhoto výpočtu by mali 

byť vylúčené všetky príjmy, ktoré sa nedosahujú na pravidelnej báze, ako napr. predaj 

nehnuteľnosti alebo predaj cenného papiera, alebo podielu v spoločnosti. Takéto vylúčenie je 

pochopiteľné vzhľadom na povahu takto stanoveného príjmu, ktorý by sumy z jednorazového 

predaja mohli výrazne ovplyvniť. 

 Celkové likvidné aktíva sa vypočítajú ako súčet celkovej hotovosti držaný 

nesofistikovaným investorom na sporiacich účtoch a/alebo bežných účtoch, vrátane hodnoty 

aktív, ktoré možno ľahko a rýchlo premeniť na hotovosť (napr. finančné nástroje obchodované 

na regulovanom trhu, akcie a podielové listy kolektívneho investovania, ktoré ponúkajú právo 

na spätné odkúpenie na týždennej báze.76 

 Ročné finančné záväzky zahŕňajú všetky výdavky, ktoré je potenciálny 

nesofistikovaný investor povinný v danom roku uhradiť ako napríklad: 

- výživné na deti, 

- nájomné a splátky hypotekárnych úverov alebo úverov na bývanie, 

- splátky pôžičiek, 

- platby poistného, 

- platby za verejné služby vrátane platieb za elektrickú energiu, vykurovanie, 

- platby za predplatné služby, 

- daňové povinnosti.77 

 Ohodnotenie likvidných aktív a ročné finančné záväzky sa posudzujú k 31 decembru 

predchádzajúceho roka v ktorom sa realizuje simulácia schopnosti znášať stratu. V prípade ak 

by takto stanovený časový horizont nezodpovedal aktuálnemu stavu, je možné posudzovať 

údaje k aktuálnejšiemu dátumu. 

 Je potrebné zdôrazniť, že investori nemajú stanovený strop investícií v zmysle realizácie 

možnej investície. Prijatím Nariadenia ECSP nie je dotknutá slobodná vôľa investorov 

participovať na službách hromadného financovania aj v prípade, ak poskytovateľ služieb 

hromadného financovania na základe plnenia zákonom stanovených povinností dospeje 

k záveru o nevhodnosti danej investície pre nesofistikovaného investora. Nariadenie ECSP 

explicitne stanovuje, že potenciálnym nesofistikovaným investorom a nesofistikovaným 

investorom sa nesmie brániť v investovaní do projektov hromadného financovania.  Napriek 

tomu, Nariadenie ECSP stanovuje hranicu investície pre nesofistikovaných investorov pri 

investovaní do individuálneho projektu. Táto hranica predstavuje investíciu vo výške 

presahujúcej 1 000 EUR alebo 5 % čistého majetku. Pri takejto investícií do individuálneho 

projektu musí  poskytovateľ služieb hromadného financovania upozorniť investora na riziko. 

Investor zároveň musí poskytnúť poskytovateľovi služieb hromadného financovania výslovný 

súhlas a  dokázať poskytovateľovi služieb hromadného financovania, že rozumie investícii a 

jej rizikám. Ako dôkaz o pochopení rizík a povahy investícií môže slúžiť vstupný test znalostí. 

                                                           
76 Výpočet likvidných aktív je demonštratívny. Za likvidné aktíva sa ale nepovažujú nehnuteľnosti ani akcie 

v spoločnostiach, ktoré nie sú voľne prevoditeľné a rovnako ani investície v rámci služieb hromadného 

financovania. 
77 ESMA: Consultation Paper Draft technical standards under the ECSP Regulation,  26 February 2021, ESMA/35-

36-2201, s.104   
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Je otázne, vzhľadom na takto formulovanú možnosť, či v praxi vôbec dôjde k inému spôsobu 

preukazovania porozumeniu povahy investícií a jej rizikám zo strany investora, resp. či vôbec 

budú poskytovatelia služieb hromadného financovania zvažovať aj iné alternatívy, ako 

automatické subsumovanie tejto povinnosti pod vstupný test znalostí. Máme za to, že je to skôr 

nepravdepodobné a to z nasledovných dôvodov: 

- takéto preukazovanie by znamenalo záťaž na strane poskytovateľa služieb hromadného 

financovania nakoľko by musel upraviť mechanizmy na dokladovanie takéhoto 

preukázania zo strany investora, 

- absentuje podrobnejšia úprava (aspoň exemplifikatívna), 

- sťaženie preukazovania porozumenia povahy investícií a jej rizík napriek úmyslu 

investora investovať aj nad rámec stanovenej výšky ide proti primárnemu 

podnikateľskému zámeru poskytovateľa služieb hromadného financovania. 

 Z pohľadu administrácie povinnosti poskytovateľa služieb hromadného financovania 

upozorniť investora na riziko pri prekročení stanovenej hranice investície je toto upozornenie 

riešené cez vydanie upozornenia cez samostatné okno na webovej stránke poskytovateľa 

služieb hromadného investovania. Text upozornenia by mal byť jasne formulovaný a nemal by 

žiadnym spôsobom nabádať investora, aby pokračoval v investovaní. Technickými predpismi 

ESMA je explicitne stanovená podmienka, že investor môže pokračovať v investícií až po 

potvrdení, že dostal a pochopil upozornenie pri investícií, ktorá presahuje vyššie vymedzenú 

hranicu. 

 Predzmluvná lehota na premyslenie predstavuje lehotu na zmenu názoru 

a jednostranné zrušenie ponuky investovať (alebo vyjadrenie záujmu o ponuku hromadného 

financovania nesofistikovaného investora)  bez uvedenia dôvodu a čo je podstatné, bez toho, 

aby bola uložená sankcia. Lehota na premyslenie sa pre nesofistikovaného investora začína v 

okamihu ponuky investovať alebo v okamihu vyjadrenia záujmu zo strany potenciálneho 

nesofistikovaného investora a trvá štyri kalendárne dni. 

 Lehota na premyslenie je charakteristická najmä pre európske súkromné právo a prvý 

krát sa objavila už v neúčinnej Smernici Rady 85/577/EHS z 20. decembra 1985 na ochranu 

spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných mimo prevádzkových priestorov. Lehota na 

premyslenie patrí k novším nástrojom pred neželanou zmluvnou viazanosťou.78 Tento nástroj 

však nie je typický len pre európske súkromné právo, ale stretávame sa s ním aj v rámci 

finančného trhu a to najmä pri poskytovaní úverov spotrebiteľom. Pri poskytovaní úverov 

spotrebiteľom ide najmä o lehotu na premyslenie a právo na odstúpenie od zmluvy. Pri 

spotrebiteľských úveroch, v zmysle Smernice CCD, slúži na ochranu dlžníka možnosť zrušenia 

zmluvnej viazanosti v dôsledku odstúpenia od zmluvy, pričom lehota na uplatnenie práva na 

odstúpenie od zmluvy predstavuje štrnástich kalendárnych dní. Lehota na odstúpenie od 

zmluvy začína plynúť:  

- dňom, kedy bola uzavretá zmluva o úvere, alebo  

- dňom, kedy boli spotrebiteľovi doručené zmluvné podmienky a informácie stanovené 

v smernici, v prípade ak tento deň nasleduje po dni, kedy bola uzavretá zmluva o úvere. 

 S rovnakým mechanizmom sa stretávame aj pri úveroch na bývanie. Smernica MCD 

umožňuje členským štátom stanoviť pre spotrebiteľa buď lehotu na premyslenie pred 

uzatvorením zmluvy o úvere, alebo lehotu na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy o úvere 

po jej uzatvorení, alebo aj ich kombináciu. Trvanie tejto lehoty je najmenej sedem dní, a jej 

hlavný zmysel je v poskytnutí dostatočného časového priestoru spotrebiteľovi na porovnanie 

                                                           
78JURČOVÁ, M., MASLÁK, M., BORKOVIČOVÁ, V. Spotrebiteľské právo 1. vydanie. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2021, s. 73 
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ponúk, posúdenie ich dôsledkov a prijatie kvalifikovaného rozhodnutia.79 Obe tieto možnosti 

odzrkadľujú snahu zákonodarcu o vyrovnanie informačnej asymetrie medzi veriteľom a 

spotrebiteľom. Práve existencia informačnej asymetrie je jedným z dôvodov legislatívne 

zakotvenej ochrany spotrebiteľa ako klienta sui generis, ktorý môže podstatne negatívnejšie 

znášať nevýhodnú kontraktáciu ako iné druhy klientov (právnické osoby, fyzické osoby 

podnikatelia). Zároveň je v daných ustanoveniach badať snahu o ústretový krok voči 

spotrebiteľov z hľadiska pomerne vysokých nárokov kladených na finančnú gramotnosť pri 

čerpaní úverových produktov. Z dôvodu komplexného pohľadu na danú problematiku je 

potrebné uviesť, že v slovenskom právnom poriadku sa stretávame s inou formuláciou 

kombinácie týchto lehôt, ako aj s iným trvaním samotnej lehoty (14 kalendárnych dní). 

V ZoÚB sa spotrebiteľovi stanovuje možnosť vybrať si medzi premyslením si uzavretia zmluvy 

o úvere na bývanie alebo odstúpením od zmluvy o úvere na bývanie, pričom obe možnosti sa 

viažu na lehotu 14 kalendárnych dní.  

 Ak sa spotrebiteľ rozhodne využiť právo na premyslenie pred uzavretím zmluvy o úvere 

na bývanie, stráca nárok na odstúpenie od zmluvy o úvere na bývanie. Ak si spotrebiteľ zvolí 

využiť lehotu na premyslenie pred uzavretím zmluvy o úvere na bývanie je ponuka zmluvy o 

úvere na bývanie pre veriteľa záväzná, čo znamená, že spotrebiteľ môže ponuku zmluvy o úvere 

na bývanie kedykoľvek počas 14 kalendárnych dní prijať. V prípade ak sa spotrebiteľ rozhodne 

pre možnosť odstúpenia od zmluvy o úvere, môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy o úvere na 

bývanie do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o úvere na bývanie alebo odo dňa, 

keď je spotrebiteľovi doručená zmluva o úvere na bývanie vrátane súvisiacich dokumentov, 

ktorú uzavrel s veriteľom, ak tento deň nasleduje po dni uzavretia zmluvy o úvere na bývanie.80 

Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy o úvere je potrebné, aby spotrebiteľ zaslal 

písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy o úvere veriteľovi v stanovenej lehote. 

Štrnásťdňová lehota sa považuje za zachovanú ak oznámenie o odstúpení od zmluvy o úvere 

na bývanie bolo odovzdané na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. O možnosti 

voľby medzi odstúpením od zmluvy a lehotou na premyslenie zmluvy o úvere je veriteľ 

povinný informovať v zmluve o úvere a v rámci prezmluvných informácií, ktoré je povinný 

poskytnúť spotrebiteľovi. V zmysle dôvodovej správy ide o významný inštitút ochrany 

spotrebiteľa a to najmä tým, že na jeho uplatnenie nie je potrebné splnenie ďalších podmienok. 

Stanovená štrnásťdňová lehota má spotrebiteľovi umožniť plne si uvedomiť svoje práva ako aj 

povinnosti, ktoré plynú zo zmluvy a zároveň mu poskytnúť dostatok času na porozumenie, 

zváženie alebo overenie všetkých informácií.81 

 Napriek tomu, že poskytnutie lehoty spotrebiteľovi na premyslenie si všetkých 

podmienok, ako aj následkov nedodržania zmluvných povinností je možné hodnotiť pozitívne, 

z hľadiska aplikačnej praxe vystáva otázka postupu v prípade, ak sa spotrebiteľ rozhodne od 

zmluvy odstúpiť po jej uzavretí a po čerpaní peňažných prostriedkov. ZoÚB  rieši danú situáciu 

ustanovením, v zmysle ktorého v prípade ak sa spotrebiteľ rozhodne uplatniť právo na 

odstúpenie od zmluvy o úvere, má povinnosť zaplatiť veriteľovi istinu a úrok z istiny (odo dňa, 

keď sa úver na bývanie začal čerpať, až do dňa splatenia istiny) a to bezodkladne v lehote 

najviac 30 kalendárnych dní po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy o úvere na bývanie 

                                                           
79 Čl.14 Smernica MCD  
80 Ustanovenia zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2009 Z. z. a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 

pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 

prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sa týkajú  práva na 

odstúpenie od zmluvy sa nepoužijú. 
81 Dôvodová správa k zákonu ZoÚB 
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veriteľovi. Úrok sa vypočíta v zmysle dohodnutej úrokovej sadzby úveru na bývanie.82 

Vychádzajúc z postulátu rizika nízkej úrovne finančnej gramotnosti spotrebiteľov, ktorý sa 

prelína celým ZoBÚ a Smernicou MCD máme za to, že inštitút odstúpenia od zmluvy môže 

priniesť celý rad aplikačných problémov tak na strane spotrebiteľov ako aj veriteľov. 

V závislosti od interných postupov veriteľa pri uvoľňovaní peňažných prostriedkov je potrebné 

vziať do úvahy, že nakoľko ide o úvery určené na nadobudnutie vlastníckeho práva 

k nehnuteľnosti môže proces odstúpenia od zmluvy a vrátenia peňažných prostriedkov 

veriteľovi ovplyvniť aj tretiu stranu- pôvodného vlastníka nehnuteľnosti, ktorá je predmetom 

úverovej zmluvy. Navyše vzhľadom na zabezpečenie úveru nehnuteľnosťou od schválenia 

žiadosti o čerpanie úveru prebiehajú aj úkony smerujúce k zápisu záložného práva 

k nehnuteľnosti na katastri nehnuteľností. Napriek tomu, že dané ustanovenie môže kladne 

ovplyvniť situáciu dlžníkov, ktorí z rôznych dôvodov nečerpali schválený úver, máme za to, že 

inštitút odstúpenia od zmluvy vzhľadom na komplikovanosť procesov, ktoré ho sprevádzajú 

a riziku náročných súdnych sporov v prípade nevrátenia peňažných prostriedkov zo strany 

spotrebiteľa by bolo vhodnejšie nahradiť výhradne možnosťou na premyslenie pred 

uzatvorením zmluvy, prípadne precizovať podmienky, kedy môže spotrebiteľ od zmluvy 

odstúpiť, resp. prebrať znenie Smernice MCD. 83V tomto smere sa stotožňujeme s Jurčovou, 

podľa ktorej Smernica MCD vystihuje účel lehoty na premyslenie vhodnejším spôsobom ako 

slovenská transpozícia v zákone o úveroch na bývanie.84  

 Pokým pri poskytovaní úverov spotrebiteľom sa stretávame s lehotou na premyslenie 

ako právom dlžníka vyviazať sa z prípadnej zmluvnej povinnosti, pri hromadnom financovaní, 

osobitne v prípade hromadného financovania založenom na požičiavaní, kde investor vystupuje 

v pozícií veriteľa a vlastník projektu v pozícií dlžníka, sa stretávame so zrkadlovým nastavením 

určeným na ochranu investora. Takéto zakotvenie vychádza z logickej potreby ochrany 

nesofistikovaného investora a to najmä berúc do úvahy skutočnosť, že na strane dlžníka pri 

službách hromadného financovania založenom na požičiavaní nemôže vystupovať ako vlastník 

projektu spotrebiteľ v dôsledku čoho, by smerovanie zakotvenia predzmluvnej lehoty na 

premyslenie na stranu dlžníka, nezodpovedalo hlavnej myšlienke tohto inštitútu.  Z pohľadu 

vlastníkov projektov ako dlžníkov v prípade služieb hromadného financovania založenom na 

požičiavaní, sú títo viazaní podmienkami ponuky hromadného financovania a to od okamihu, 

v ktorom sa ponuka hromadného financovania uviedla na platforme hromadného financovania 

až do momentu:  

- kedy uplynie platnosť ponuky hromadného financovania, ktorá je oznámená 

poskytovateľom služieb hromadného financovania v čase uvedenia ponuky 

hromadného financovania na platforme hromadného financovania alebo  

- dátumu, ku ktorému sa dosiahol cieľ financovania (v prípade rozpätia pre cieľ 

financovania, keď sa dosiahol maximálny cieľ financovania).85 

 Pre úplnosť je potrebné dodať, že na to aby mala predzmluvná lehota na premyslenie 

požadovaný efekt v rámci ochrany nesofistikovaného investora, musí si byť investor svojho 

práva vedomý. Z tohto dôvodu Nariadenie ECSP  ukladá poskytovateľovi služieb hromadného 

financovania povinnosť poskytnúť nesofistikovanému investorovi jasné, presné a včasné 

                                                           
82 Ak spotrebiteľ uplatní právo na lehotu na premyslenie pred uzatvorením zmluvy, veriteľ nemá nárok na žiadnu 

inú kompenzáciu od spotrebiteľa s výnimkou kompenzácie nenávratných poplatkov, ktoré veriteľ zaplatil orgánu 

verejnej správy v súvislosti s týmto úverom na bývanie. 
83 HESEKOVÁ, S. Legislatívne zmeny v poskytovaní úverov na bývanie. In. Justičná revue.2016,  č. 12, s. 1384-

1394. 
84 JURČOVÁ, M., MASLÁK, M., BORKOVIČOVÁ, V. Spotrebiteľské právo 1. vydanie. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2021, s.73. 
85 Rovnako to platí aj pre služby hromadného financovania založenom na investovaní, Nariadenie ECSP 
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informácie o lehote na premyslenie ako aj o spôsoboch zrušenia ponuky investovať alebo 

zrušenia vyjadrenia záujmu. Spôsoby zrušenia ponuky investovať alebo vyjadrenia záujmu 

musia zahŕňať minimálne tie isté spôsoby, ktorými potenciálny nesofistikovaný investor môže 

uskutočniť ponuku investovať alebo vyjadriť záujem o ponuku hromadného financovania. 

Poskytovateľ služieb hromadného financovania má povinnosť viesť evidenciu ponúk na 

investovanie a vyjadrení záujmu, ktoré dostal, a časového okamihu kedy ich prijal.86  

 

 Odhliadnuc od potreby zvýšenej ochrany nesofistikovaných investorov, Nariadenie 

ECSP  sleduje svojím znením princíp všeobecnej ochrany investorov, ktorý môžeme zaradiť 

medzi základné inštitúty kapitálového trhu.87 Jednou zo základných otázok s ktorými sa musela 

právna úprava vyrovnať bola otázka informačnej asymetrie. Potreba dostatočnej 

informovanosti investorov je prostredníctvom Nariadenia ECSP riešená cez: 

 
- dokument kľúčových informácií, 
- všeobecné informačné povinnosti poskytovateľov služieb hromadného financovania. 

 
 Dokument kľúčových informácií predstavuje minimálne stanovený rámec informácií, 

ktorý musí byť investorom poskytnutý.88 Poskytovateľ služieb hromadného financovania sa ale 

môže rozhodnúť pre širší rámec informácií, ktorý chce poskytnúť investorom. Obsahové 

náležitosti dokumentu kľúčových informácií, ako aj proces jeho realizácie reflektuje špecifickú 

konštrukciu poskytovania služieb hromadného financovania a existenciu troch subjektov 

v rámci tejto činnosti. Vzhľadom na tieto špecifiká poskytovania služieb hromadného 

financovania, sa informačné povinnosti delia medzi poskytovateľa služieb hromadného 

financovania a vlastníka projektu. Samotný dokument kľúčových informácií je povinný 

vypracovať vlastník projektu pre každú ponuku hromadného financovania. Táto povinnosť 

vychádza zo samotnej logiky služieb hromadného financovania, nakoľko vlastník projektu 

disponuje s najpresnejšími informáciami týkajúcimi sa konkrétneho projektu89. Informácie 

uvedené v dokumente kľúčových informácií majú byť poskytnuté takou formou, aby boli 

zrozumiteľné aj pre potenciálneho nesofistikovaného investora. Z daného dôvodu by mal 

vlastník projektu voliť vždy, keď je to možné, nahradenie odborných termínov pojmami, ktoré 

sa bežne používajú. Táto požiadavka stanovená vo vykonávacích technických predpisoch 

ESMA odzrkadľuje skutočnosť, že dokument kľúčových informácií je jednotný tak pre 

sofistikovaných ako aj pre nesofistikovaných investorov. V prípade zvolenia iného prístupu by 

bola otázna reálnosť a efektívnosť prípravy dokumentu kľúčových informácií zo strany 

vlastníka projektu zvlášť pre sofistikovaného investora a zvlášť pre nesofistikovaného 

investora. Už teraz nastavený rámec informácií čelil v rámci konzultácie pri príprave 

technických predpisov kritike z pohľadu podrobnosti informácií, ako aj administratívnej záťaže 

na strane vlastníkov projektu.90  

 

                                                           
86 Čl.22 Nariadenia ECSP 
87 KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 257 

a nasl. 
88 Ak sa potenciálnym investorom poskytne dokument kľúčových investičných informácií, ktorý bol vypracovaný 

v súlade s Nariadením ECSP, má sa za to, že poskytovatelia služieb hromadného financovania a vlastníci projektov 

splnili povinnosť vypracovať dokument s kľúčovými informáciami v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované 

retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) (Ú. v. EÚ L 352, 9.12.2014, s. 

1). 
89 Projektom hromadného financovania sa rozumie podnikateľská činnosť alebo činnosti, na ktoré sa vlastník 

projektu usiluje získať financie prostredníctvom ponuky hromadného financovania. 
90 Zároveň je rozsah dokumentu kľúčových informácií obmedzený na šesť strán formátu A-4. 
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 Dokument kľúčových informácií musí pri službách hromadného financovania 

založenom na požičiavaní obsahovať:91 

 
- informácie o vlastníkoch projektu s uvedením ich totožnosti, právnej formy, 

vlastníctva, manažmentu, kontaktných údajov,  hlavné činnosti vlastníka projektu s 

uvedením produktov alebo služieb, ktoré ponúka, kľúčové ročné finančné údaje, 

ukazovatele, ktoré sa týkajú vlastníka projektu za obdobie troch rokov (ak sú 

k dispozícii), 
- informácie o projekte hromadného financovania v rozsahu opis projektu, jeho účelu 

a hlavných znakov, 
- informácie o procese hromadného financovania, informácie o podmienkach 

získavania kapitálu alebo vypožičiavania finančných prostriedkov v členení na 

informácie o  
 minimálnej výške finančných prostriedkov, ktoré sa majú vypožičať v jednej 

ponuke hromadného financovania, počet ponúk, ktoré vlastník projektu 

alebo poskytovateľ služieb hromadného financovania dokončil v súvislosti 

s projektom hromadného financovania, 

 lehote na dosiahnutie cieľa vypožičať si finančné prostriedky, 

 dôsledkoch pre prípad, že sa nepodarí cieľové finančné prostriedky 

vypožičať do uplynutia lehoty, 

 maximálnej výške ponuky, ak je odlišná od cieľových finančných 

prostriedkov uvedených ako minimálna výška finančných prostriedkov, 

ktoré sa majú vypožičať, 

 objeme vlastných finančných prostriedkov viazaných na projekt 

hromadného financovania zo strany vlastníka projektu, 

 zmene zloženia pôžičiek vlastníka projektu týkajúcich sa ponuky 

hromadného financovania, 

 existencii a podmienkach predzmluvnej lehoty na premyslenie pre 

nesofistikovaných investorov. 

- informácie o rizikových faktoroch, ktoré by mali spočívať v definovaní 

najzákladnejších rizík, ktoré sú spojené s financovaním projektu hromadného 

financovania, ako aj so sektorom, vlastníkom projektu, projektom a pôžičkami vrátane 

geografických rizík. Prioritne patria medzi tieto riziká92: 

 Projektové riziko. Projektové riziko predstavuje riziko zlyhania projektu, 

ktoré môže prameniť v zmene navrhovanej schémy financovania, v zmene  

právnej úpravy, potreby disponovať s určitým druhom povolenia alebo 

autorskými právami. Rovnako toto riziko môže vyplývať z nárastu 

konkurencie alebo konkurenčných produktov aj v dôsledku technologického 

vývoja. Dané riziko vyplýva aj z pozície vlastníka projektu. 

 Sektorové riziko. Sektorové riziko je špecifické pre konkrétny sektor a môže 

spočívať napríklad v zmene makroekonomických ukazovateľoch, v poklese 

dopytu v danom sektore, ale aj v závislosti od iných sektorov a zmien v nich. 

 Riziko zlyhania predstavuje riziko vyplývajúce z možného zlyhania projektu 

alebo vlastníka projektu, resp. jeho prípadnej účasti v konkurznom konaní, 

resp. inom insolvenčnom konaní, ako aj v iných okolnostiach, ktoré môžu 

                                                           
91 Pri službách hromadného financovania založenom na investovaní musí Dokument kľúčových informácií 

obsahovať iné penzum informácií, bližšie Príloha I. Nariadenia ECSP a ESMA: Final Report Draft technical 

standards under the European crowdfunding service providers for business Regulation. 
92 Tento zoznam predstavuje len hlavné riziká, ale nejde o taxatívny výpočet, vlastník projektu môže zahrnúť aj 

iné riziká, ktoré sú relevantné vo vzťahu k jeho osobe alebo projektu. 
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viesť k strate investícií z dôvodu zlyhania ľudského faktora, zlej organizácie 

a riadenia, podvodu, sprenevery alebo nedostatku peňažných tokov 

a likvidity. 

 Riziko nižšej alebo oneskorenej návratnosti investícií vložených do 

projektu. 

 Riziko zlyhania poskytovateľa služieb hromadného financovania a vplyv 

tohto zlyhania na fungovanie projektu. 

 Riziko likvidity investície. Riziko spočíva v tom, že investori nebudú 

schopní speňažiť aktíva vložené do projektu. 

 Iné riziká, ktoré nie je možné ovplyvniť zo strany vlastníka projektu 

a spočívajú napr. v politických alebo regulačných otázkach.93 

- informácie týkajúce sa poplatkov, ktoré sú  účtované investorovi vrátane 

administratívnych nákladov v súvislosti s investíciou, 

- informácie o mieste a spôsobe získania dodatočných informácií o projekte hromadného 

financovania, vlastníkovi projektu a informácie akému subjektu a za akých podmienok 

môže investor podať sťažnosť, ktorá sa týka investície, konania vlastníka projektu alebo 

poskytovateľa služieb hromadného financovania. 

 

 Pri poskytovaní služieb hromadného financovania založenom na požičiavaní musí 

dokument kľúčových informácií obsahovať aj informácie týkajúce sa:  

 
- povahy, trvania a podmienok pôžičky,  
- úrokových sadzieb, prípadne inej odplaty pre investora.  Úrokové sadzby sa uvádzajú 

na ročnej báze. Táto informácia musí byť doplnená o vysvetlenie metódy výpočtu, 

prípadne môže byť táto povinnosť splnená odkazom na webovú stránku poskytovateľa 

služby hromadného financovania, ktorá takéto vysvetlenie obsahuje. 
- opatrení zameraných na zníženie rizika, ktoré zahŕňajú aj existenciu poskytovateľov 

kolaterálu, ručiteľov alebo existenciu iných druhov záruk,  
- plánu splácania istiny a platenie úroku a v prípade ak je povolené predčasné splatenie 

pôžičky aj presné vymedzenie podmienok predčasného splatenia, 
- informáciu o každom zlyhaní vlastníka projektu pri zmluvách o pôžičke za obdobie 

piatich rokov, 
- obsluhy pôžičky vrátane situácií, keď vlastník projektu neplní svoje povinnosti, to 

znamená procesu vymáhania pôžičky. 
 

 V prípade riadenia individuálneho portfólia pôžičiek Nariadenie ECSP samostatne 

stanovuje informácie, ktorých poskytnutie predstavuje povinnosť poskytovateľov služieb 

hromadného financovania. Uloženie tejto povinnosti poskytovateľom služieb hromadného 

financovania zodpovedá samotnej podstate služby riadenia individuálneho portfólia pôžičiek. 

 

 V rámci konzultácií pri príprave vykonávacích technických predpisov ESMA viacerí 

respondenti namietali rozsah informácií vyžadovaných prílohou Nariadenia ECSP. Nakoľko 

však ide o tzv. legislatívu Level 1, ESMA nebola oprávnená zasiahnuť do tohto rozsahu. 

 

 Zodpovednosť za správnosť informácií uvedených v dokumente kľúčových informácií 

je koncipovaná ako osobná zodpovednosť vlastníka projektu prípadne jeho správnych, 

riadiacich alebo dozorných orgánov. Zodpovedné osoby za dokument kľúčových informácií 

v ňom musia byť explicitne uvedené a to v prípade fyzických osôb  menami a funkciami, alebo 

                                                           
93 Príloha I. Nariadenia ECSP, ESMA: Final Report Draft technical standards under the European crowdfunding 

service providers for business Regulation 
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v prípade právnických osôb názvami a registrovanými sídlami. Zároveň musí byť v dokumente 

kľúčových informácií uvedené ich vyhlásenie, že podľa ich najlepšieho vedomia sú informácie 

obsiahnuté v dokumente kľúčových informácií pravdivé a že v dokumente kľúčových 

informácií nie je vynechané nič, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť jeho význam.94 Na 

vynútenie tejto zodpovednosti musia členské štáty zabezpečiť, aby sa ich vnútroštátne predpisy, 

ktoré sa týkajú občianskoprávnej zodpovednosti vzťahovali aj na fyzické a právnické osoby, 

ktoré sú zodpovedné za informácie uvedené v dokumente kľúčových informácií minimálne 

v prípade ak:  

 

- sú informácie zavádzajúce alebo nepresné,  

- v prípade absencie kľúčových informácií potrebných na prijatie rozhodnutia či 

financovať projekt hromadného financovania  zo strany investora. 

 

 Poskytovateľ služieb hromadného financovania je povinný zaviesť a uplatňovať 

primerané postupy, ktorých cieľom je overiť úplnosť, správnosť a zrozumiteľnosť informácií 

uvedených v dokumente kľúčových informácií. Stanovenou obsahovou náplňou dokumentu 

kľúčových informácií sa zároveň rieši aj povinnosť poskytovateľov služieb hromadného 

financovania informovať svojich klientov, že ich služby hromadného financovania nie sú kryté 

systémami na ochranu vkladov, ktoré sú zriadené v súlade so Smernicou Európskeho 

parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov a že  

prevoditeľné cenné papiere alebo prijaté nástroje na účely hromadného financovania 

nadobudnuté prostredníctvom ich platformy hromadného financovania nie sú kryté systémom 

náhrad pre investorov zriadeným v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 

97/9/ES z 3. marca 1997 o systémoch náhrad pre investorov.95 Medzi ďalšie generálne 

upozornenia, ktoré musí dokument kľúčových informácií obsahovať bez ohľadu na povahu 

projektu patrí: 

 
- upozornenie, že nejde o sporiaci produkt a odporúčanie investovať maximálne10 % 

čistého majetku investora, 
- upozornenie o prípadnej nemožnosti predaja investičných nástrojov, prípadne ich 

predaja so stratou, 
- upozornenie, že návratnosť investícií nie je garantovaná, 
- upozornenie, že ponuka hromadného financovania nepodlieha overeniu ani schváleniu 

príslušných orgánov ani ESMA, 
- možnosť absencie posúdenia vhodnosti skúseností a znalostí investora a plná 

zodpovednosť investora za riziko vyplývajúce z investície vrátane rizika čiastočnej 

alebo úplnej straty investovaných peňazí. 
 

 Tieto upozornenia reflektujú samotnú podstatu služieb hromadného financovania 

a predstavujú súčasť dokumentu kľúčových informácií, ktorá je nezávislá od informácií 

uvedených konkrétnym vlastníkom projektu a od samotného projektu hromadného 

financovania.  

 

                                                           
94 Čl. 23 Nariadenia ECSP 
95 Dokument kľúčových informácií musí obsahovať upozornenie v nasledovnom znení:  „Investícia do tohto 

projektu hromadného financovania znamená riziká vrátane rizika čiastočnej alebo úplnej straty investovaných 

peňazí. Vaša investícia nie je krytá systémom ochrany vkladov zriadeným v súlade so smernicou Európskeho 

parlamentu a Rady 2014/49/EÚ . Vaša investícia tiež nie je krytá systémom náhrad pre investorov zriadeným v 

súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES .“ Týmto upozornením sa zdôrazňuje rozdiel medzi 

službami hromadného financovania a ostatnými už regulovanými činnosťami na finančnom trhu. 
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 Z pohľadu schválenia dokumentu kľúčových informácií príslušným orgánom, sa takáto 

autorizácia nevyžaduje z dôvodu dosiahnutia cieľa zabezpečiť prístup na kapitálové trhy pre 

startupy, malé a stredné podniky (znížiť ich náklady na financovanie a zabrániť omeškaniam a 

nákladom poskytovateľov služieb hromadného financovania).96 Príslušným orgánom sa však 

zachovala možnosť požadovať oznámenie o vyhotovení dokumentu kľúčových informácií a to 

aspoň sedem pracovných dní pred jeho sprístupnením potenciálnym investorom. 

 

 Okrem dokumentu kľúčových informácií, Nariadenie ECSP stanovuje aj všeobecné 

informačné povinnosti pre poskytovateľov služieb hromadného financovania, ktoré smerujú 

voči klientom poskytovateľa služieb hromadného financovania. Pojem klient zahŕňa tak 

potenciálneho alebo existujúceho investora, ako aj vlastníka projektu, ktorému poskytovateľ 

služieb hromadného financovania poskytuje (prípadne má v úmysle poskytnúť) služby 

hromadného financovania. Ide teda o širší okruh účastníkov služieb hromadného financovania, 

ktorých vymedzenie zosobňuje samotnú podstatu tejto činnosti. Poskytovateľ služieb 

hromadného financovania musí poskytovať pravdivé, jasné informácie, ktoré  nesmú byť 

zavádzajúce. Tieto informácie zahŕňajú aj marketingovú komunikáciu, týkajú sa údajov 

o poskytovateľovi služieb hromadného financovania, o nákladoch, finančných rizikách a 

poplatkoch týkajúcich sa služieb alebo investícií v oblasti hromadného financovania, o 

kritériách pre výber projektov hromadného financovania a o povahe ich služieb a rizikách, ktoré 

sú s nimi spojené. Všetky  tieto informácie sa musia oznámiť klientom vždy, keď je to vhodné, 

minimálne pred uzatvorením transakcie hromadného financovania a zároveň poskytovateľ 

služieb hromadného financovania vždy pri ponuke hromadného financovania zverejní uvedené 

informácie na dobre viditeľnom mieste, vrátane mobilnej aplikácie a webovej stránke na 

ktorých sa takáto ponuka uskutoční.  

 

 Explicitne je stanovená povinnosť informovať o skutočnosti, že služby hromadného 

financovania nie sú kryté systémami na ochranu vkladov a že na prevoditeľné cenné papiere 

alebo prijaté nástroje na účely hromadného financovania nadobudnuté prostredníctvom ich 

platformy hromadného financovania sa nevzťahuje ochrana systému náhrad pre investorov. 

Povinnosť uviesť toto varovanie predstavuje duplicitu s povinnosťou uviesť ho v rámci 

dokumentu kľúčových informácií. Vzhľadom na to, že smeruje k širšiemu okruhu účastníkov 

služieb hromadného financovania však má takáto duplicita svoj význam. Aj keď prioritne je 

určená pre investorov, sekundárny dopad má aj pre vlastníkov projektu a to najmä z pohľadu 

prípadného vymáhania pohľadávok v prípade zlyhania projektu.97 S rovnakou duplicitou sa 

stretávame aj pri informácií o existencii lehoty na premyslenie pre nesofistikovaných 

investorov, ktorá je aj súčasťou dokumentu kľúčových informácií. 

  

 Medzi významné informácie, ktoré musia byť sprístupnené klientom na webovom sídle 

poskytovateľa služieb hromadného financovania patrí zverejňovanie miery zlyhania pôžičiek. 

Toto zverejňovanie miery zlyhania pôžičiek by malo uľahčiť investorom (ale aj vlastníkom 

projektu) prijať rozhodnutie o participácií na službách hromadného financovania vo vzťahu ku 

konkrétnemu poskytovateľovi týchto služieb. Zverejňovanie miery zlyhania pôžičiek by malo 

zahŕňať: 

 

- mieru  zlyhania projektov hromadného financovania, ktoré sú ponúkané na ich 

platformách na každoročnej báze za predchádzajúcich najmenej 36 mesiacov  a  

- výkaz výsledkov zverejnený do štyroch mesiacov od konca finančného roka, v ktorom 

sa, ak je to uplatniteľné, uvedú nasledovné informácie:  

                                                           
96 (54) Nariadenie ECSP. 
97 Napríklad nesplácanie pôžičky poskytnutej cez platformu hromadného financovania. 
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 očakávaná a skutočná miera zlyhania všetkých pôžičiek, ktorých 

poskytnutie poskytovateľ služieb hromadného financovania uľahčil, v 

členení podľa kategórií rizika a aj podľa odkazu na kategóriu rizika 

stanoveného v rámci riadenia rizík, 

 zhrnutie predpokladov použitých pri určovaní očakávaných mier zlyhania a  

 ak poskytovateľ služieb hromadného financovania ponúkol cieľovú mieru 

vo vzťahu k riadeniu individuálneho portfólia pôžičiek mal by uviesť 

skutočne dosiahnutú návratnosť. 

 

 Z dôvodu potreby naplnenia tejto povinnosti, nastavenia rovnakých kritérií, ktoré 

umožnia klientom reálne porovnať jednotlivých poskytovateľov služieb hromadného 

financovania, ako aj z dôvodu zamedzenia regulačnej arbitráže, bolo potrebné nielen stanoviť 

rovnaké penzum informácií na zverejnenie a mechanizmy ich výpočtu, ale aj vymedziť 

samotný pojem zlyhaná pôžička. V tomto smere sa zosúladil prístup v súlade s postupom 

obsiahnutým v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z  26. júna 2013 

o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene 

nariadenia (EÚ) č. 648/2012 a usmerneniami o postupoch riadenia kreditného rizika úverovej 

inštitúcie a účtovaní očakávaných kreditných strát vypracovaných EBA. Za zlyhanú pôžičku sa 

považuje pôžička, ktorá spĺňa jedno alebo obe z nasledovných kritérií: 

 

- poskytovateľ služby hromadného financovania usúdi, že vlastník projektu 

pravdepodobne nezaplatí v plnej výške alebo inak splní svoje úverové záväzky súvisiace 

s konkrétnou pôžičkou bez toho, aby poskytovateľ služieb hromadného financovania 

urobil kroky smerujúce k jej vymoženiu (prípady tzv. pravdepodobnosti neplatenia), 

- vlastník projektu je viac ako 90 dní po termíne splatnosti peňažného záväzku 

súvisiaceho s konkrétnou pôžičkou (objektívny ukazovateľ).98 

 

 Vo vzťahu k činnosti uľahčovania poskytovania pôžičiek je významnou povinnosťou 

na strane poskytovateľa služieb hromadného financovania v prípade, ak sa rozhodne uplatňovať  

na projekty hromadného financovania hodnotenie pôžičiek, sprístupniť opis metódy použitej 

na výpočet takéhoto hodnotenia pôžičiek.99  Špecifikáciu metódy, ktorú je možné použiť na 

výpočet hodnotenia pôžičiek bližšie určujú vykonávanie technické predpisy spracované EBA. 

Potreba špecifikácie tejto metódy vychádza zo skutočnosti, že služby hromadného financovania 

založené na požičiavaní fungujú na inom princípe ako poskytovanie úverov prostredníctvom 

úverových inštitúcií, poskytovateľ služby nenesie žiadne úverové riziko a to znáša výhradne 

investor. Z daného dôvodu je opis metódy výpočtu a jej špecifikácia potrebný pre vyrovnávania 

informačnej asymetrie.100 Rovnako pri stanovovaní ceny ponuky hromadného financovania, 

poskytovateľ služieb hromadného financovania je povinný vykonať pred uskutočnením ponuky 

dostatočné posúdenie kreditného rizika projektu hromadného financovania alebo vlastníka 

projektu, vrátane zohľadnenia rizika, že vlastník projektu neuhradí k dátumu splatnosti jednu 

alebo viaceré splátky, pričom zohľadňuje informácie stanovené v čl.4 Nariadenia ECSP. 

 

 Jedným z dôležitých princípov, obsiahnutých v Nariadení ECSP, ktoré slúžia na 

ochranu investorov je neutralita poskytovateľov služieb hromadného financovania pri 

                                                           
98 ESMA: Final Report Draft technical standards under the European crowdfunding service providers for business 

Regulation 
99 Ak sa takýto výpočet vykoná na základe neauditovanej účtovnej závierky, táto skutočnosť sa jasne uvedie v 

opise metódy. 
100 EBA: Final report. Draft Regulatory Technical Standards on credit scoring and pricing disclosure, credit risk 

assessment and risk management requirements for crowdfunding service providers under Article 19(7) Regulation 

(EU) 2020/1503 
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sprostredkovaní služieb medzi klientmi. Za týmto účelom je zakázané poskytovateľom služieb 

hromadného financovania vyplatiť alebo prijať odmenu, zľavu, ako aj inú nepeňažnú výhodu 

za smerovanie pokynov investorov ku konkrétnej ponuke hromadného financovania vykonanej 

na ich platforme hromadného financovania. To isté platí aj pre smerovanie ku konkrétnej 

ponuke hromadného financovania vykonanej na platforme hromadného financovania tretej 

strany. V tomto prípade nejde o zákaz prijatia poplatkov alebo provízii za vykonanie služby 

hromadného financovania, ale o zabezpečenie neutrality poskytovateľov daných služieb. 

Zároveň v Nariadení ECSP nachádzame ustanovenie zakotvujúce povinnosť poskytovateľov 

služieb hromadného financovania konať v súlade s najlepšími záujmami svojich klientov. Na 

dosiahnutie neutrality a predchádzanie konfliktu záujmov Nariadenie ECSP obsahuje reštrikcie 

vo vzťahu k účasti poskytovateľov služieb hromadného financovania na ponuke hromadného 

financovania nachádzajúcej sa na ich platformách hromadného financovania. 

 Pri pohľade na konštrukciu ochrany investorov v Nariadení ECSP, špeciálne pri 

službách hromadného investovania založenom na požičiavaní sa stretávame s klasickými 

prvkami ochrany investora typickými pre právnu úpravu kapitálového trhu a zároveň 

s prvkami, ktoré evokujú nástroje na ochranu spotrebiteľa pri poskytovaní úverov, ale 

v obrátenom zmysle, tzn. ochrana je smerovaná nie na dlžníka (v tomto prípade vlastníka 

projektu), ale investora (teda veriteľa). Tento prístup v sebe zosobňuje samotnú podstatu 

crowdfundingu, existenciu troch subjektov a zároveň reflektuje konštrukciu vzťahov medzi 

nimi. Smerovanie ochrany na investora, namiesto vlastníka projektu, je pochopiteľné aj 

z dôvodu vylúčenia spotrebiteľa z pozície vlastníka projektu a teda potreba jeho ochrany sa 

týmto minimalizuje. Pri ochrane investorov, najmä nesofistikovaných by sa dalo polemizovať, 

či niektoré opatrenia na ich ochranu by nemohli byť nastavené striktnejšie. Išlo by napríklad 

o stanovenie maximálnej hranice na investíciu do jedného projektu, prípadne stanovenie 

maximálnej hranice investície vo vzťahu k jednej platforme hromadného financovania, alebo 

striktnejšie nastavenie dokladovania čistého majetku, kde by sa väčšia zodpovednosť za 

vyžadovanie potrebných údajov preniesla na stranu poskytovateľa služieb hromadného 

financovania. V tomto smere však máme za to, že do popredia by sa dostala otázka zásadného 

zasahovania do práv investorov, aj keď nesofistikovaných, ktorí evokujú potrebu širšej právnej 

ochrany. Aktuálne nastavená legislatíva dáva investorom dostatočný priestor na vlastnú 

evaluáciu rizikovosti a vhodnosti investície bez hlbšieho ohrozenia samotného práva 

investovať. Zároveň potrebu zakotvenie informačných povinností na strane poskytovateľa 

služieb hromadného financovania, ako aj rozlišovanie medzi sofistikovanými 

a nesofistikovanými investormi v záujme ochrany investorov potvrdili viaceré štúdie.101 

Z daného dôvodu máme za to, že k ochrane investora pristupuje Nariadenie ECSP na 

dostatočnej úrovni. Zároveň môže v tomto smere slúžiť ako inšpirácia pre budúcu reguláciu 

peer to peer lendingu a to najmä berúc do úvahy simuláciu schopnosti znášať stratu, snahu 

o vyrovnanie informačnej asymetrie cez dokument kľúčových informácií či vstupný test 

znalostí. 

 

2.1.3 Riadenie individuálneho portfólia pôžičiek 

Jedným z aspektov, ktoré priamo reguluje Nariadenie ECSP je riadenie 

individuálneho portfólia pôžičiek, ktoré je založené na automatizovanom poradenstve, 

ktoré sa stáva čoraz aktuálnejšou témou nielen v oblasti crowdfundingu. Digitálna (priemyselná 

                                                           
101 KUKK, M.L. Predicting business failure after crowdfunding success: Are platforms the unsung heroes? In. 

Journal of Business Venturing Insights, 2022, č. 17.,  COAKLEY, J., ARISTOGENIS, L., LINARES-ZEGARRA, 

MANUAL, J. Crowdfunding Founder Teams: Campaign Success and Venture Failure. In British Journal of 

Managment, 2021., SIGNORI, A., VISMARA, S. Does success bring success? The post-offering lives of equity-

crowdfunded firms. In. Journal of Corporate Finance. 2017, č.50. 
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revolúcia) 4.0 priniesla so sebou viaceré javy, ktoré sa stávajú potrebným predmetom skúmania 

nielen po technologickej stránke, ale aj po stránke právnej. Medzi tieto javy môžeme zaradiť aj 

robotizáciu alebo nahrádzanie ľudskej práce automatizovanými a inteligentnými systémami.102 

V kontexte problematiky peer to peer lendingu sa stretávame s otázkou automatizovaného 

poradenstva, ktorá sa stáva čoraz aktuálnejšiu. V oblasti peer to peer lendingu vzrastá na 

význame najmä z dôvodu samotnej podstaty tohto obchodného modelu a to v kontexte úlohy, 

ktorú zohráva digitálna platforma pri spárovaní záujmov investorov a dlžníkov (vlastníkov 

projektu). Automatizované poradenstvo môžeme chápať ako poskytovanie  

- investičného poradenstva alebo  

- služieb riadenia portfólia (úplne alebo čiastočne) prostredníctvom automatizovaného 

alebo poloautomatizovaného systému, ktorý sa používa ako nástroj na kontakt s 

klientom.103   

 

 Pri automatizovanom riadení portfólia  obhospodarovateľ (poskytovateľ), ktorý má od 

klienta oprávnenie podľa svojho vlastného uváženia obhospodarovať portfólio finančných 

nástrojov v súlade s pokynmi vyslovene vymienenými klientom využíva automaticky obchodný 

systém, pripadne iný systéme umožňujúci algoritmické (automatizovane) obchodovanie, 

prostredníctvom ktorého vykonáva samotne obhospodarovanie predmetného portfólia.104 

Peer to peer lending je založený na spárovaní záujmov dlžníka a investorov, pričom 

úspešná a efektívna realizácia tejto činnosti je zásadným predpokladom fungovania samotnej 

činnosti peer to peer lendingu. K spárovaniu záujmov dlžníkov a investorov môže dochádzať 

na individuálnom základe alebo pomocou automatizovaných procesov, zväčša ide o voľbu na 

strane investora.  Motiváciou k využitiu automatizovaných systémov zo strany platforiem je 

zjednodušenie procesu výberu pôžičiek a znižovanie transakčných nákladov. Automatizované 

procesy pri výbere pôžičiek na investovanie vzrastali na popularite s postupným vývojom 

samotného peer to peer lendingu. Pri prvých platformách prevažoval spôsob individuálneho 

výberu pôžičiek do ktorých chcel investor investovať, prípadne výber pôžičky na základe 

„aukcie“. Pri aukciách sa presné pravidlá líšia v závislosti od pravidiel nastavených platformou. 

Jedným z modelov fungovania aukcie pôžičiek je ponuka pôžičiek, v rámci ktorej sa investor 

rozhodne pre konkrétnu pôžičku, pričom si môže určiť úrokovú sadzbu (môže byť aj stanovená 

fixná úroková sadzba). Po stanovenom čase sa aukcia končí a dlžník sa môže rozhodnúť, či 

pôžičku za stanovených podmienok akceptuje.105 Podľa autorov Ziegler T., Shneor R. 

v súčasnosti postupne prevláda využívanie automatizovaných procesov pri výbere pôžičiek, čo 

je badateľné aj pri pohľade na ponuky služieb peer to peer lendingových platforiem. V takom 

procese veritelia vyberajú „investičné kritériá“, ktoré platforma používa na „automatické 

                                                           
102 Bližšie k problematike digitalizácie aj RADVAN, M. and KOLÁŘOVÁ, Z. Airbnb Taxation. In The financial 

law towards challenges of the XXI century: (conference proceedings). 1st ed. Brno: Masaryk university, 2020. 

s. 482., HRABČÁK, L. a kol.  BLOCKCHAIN technológia ako činiteľ (faktor) ovplyvňujúci súčasnú podobu 

práva. Košice: ŠafárikPress, 2021, s.12., K definovaniu pojmového aparátu, ako aj k vymedzeniu nových výziev, 

ktoré digitalizácia prináša na finančný trh bližšie aj   CAKOCI, K., ČERVENÁ, K. Peniaze a mena v čase 

digitalizácie. In ŠTRKOLEC,M., VARTAŠOVÁ,A., STOJÁKOVÁ, M, SIMIC, S.(eds.) Zdaňovanie virtuálnych 

platidiel a digitálnych služieb - COVID-19 a iné aktuálne výzvy pre daňové právo, Recenzovaný zborník vedeckých 

prác, Košice 2021, s. 97-108 
103 NBS [online]. 2019. [cit. 2021-08-06] Automatizované poradenstvo (robo-advice). Dostupné 

na internete: https://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/fintech/automatizovane- 

poradenstvo-robo-advice#2. 
104 ČUNDERLÍK, a kol. Inovatívne a atypické modely správy majetku na finančnom trhu a súvisiace otázky. 

Vedecká monografia. Praha: Leges,2019, s.167. 
105 Je potrebné zdôrazniť, že princípy aukcie sa líšia v závislosti od konkrétnej platformy sprostredkujúcej peer to 

peer lending, ako aj od samotného druhu peer to peer lendingu. 
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investovanie“ peňazí veriteľa do pôžičiek spĺňajúcich tieto kritériá.106 Máme za to, že nárast 

popularity využívania automatizovaného investovania je úzko spojený s nárastom popularity 

samotného peer to peer lendingu a so zvyšujúcim sa objemom takto preinvestovaných 

prostriedkov. V tomto ohľade je možné polemizovať nad jedným z deklarovaných pozitív peer 

to peer lendingu, ktorý  je založený na predstave, že pôžička poskytnutá prostredníctvom peer 

to peer spôsobom je zodpovednejšia (kvôli vylúčeniu bánk) a prípadne má väčšiu sociálnu 

hodnotu ako bežné bankovníctvo.107 Zároveň máme za to, že miera využívania 

automatizovaného investovania sa líši v závislosti od druhu platforiem, a to najmä v závislosti 

o akého investora ide. Inú tendenciu inklinovať k výberu automatizovaného investovania majú 

skúsení investori a inú drobní investori investujúci do pôžičiek, kde na strane dlžníka stojí 

spotrebiteľ.  

V každom ohľade predstavuje automatizované investovanie novú výzvu pre regulátorov 

s ohľadom na mieru ochrany investora a už nastavené legislatívne mantinely pri kolektívnom 

investovaní a správe portfólia. Nariadenie ECSP sa vysporiadava s otázkou automatizovaného 

investovania tak, že využitie automatizovaných procesov v obchodných modeloch,  na základe 

ktorých poskytovateľ služieb hromadného financovania automaticky prideľuje finančné 

prostriedky projektom v súlade s parametrami a ukazovateľmi rizika, ktoré vopred stanovil 

investor, (takzvané automatizované investovanie), subsumuje pod  riadenie individuálneho 

portfólia pôžičiek. Za riadenie individuálneho portfólia pôžičiek Nariadenie ECSP považuje 

„pridelenie vopred určenej sumy finančných prostriedkov investora, ktorý je pôvodným 

veriteľom, zo strany poskytovateľa služieb hromadného financovania na jeden alebo viaceré 

projekty hromadného financovania na jeho platforme hromadného financovania v súlade s 

individuálnym mandátom, ktorý poskytol investor, na diskrečnom základe podľa jednotlivých 

investorov.“108 

Následne pre individuálne riadenie portfólia stanovuje osobitný režim čl. 6 Nariadenia 

ECSP, pričom podmienky vzťahujúce sa na riadenie individuálneho portfólia pôžičiek majú 

byť bližšie špecifikované v regulačných technických predpisoch, vypracovanými orgánom 

EBA v úzkej spolupráci s orgánom ESMA. Nariadenie ECSP upravuje základné vymedzenie 

mandátu, ktoré poskytuje investor poskytovateľovi služieb hromadného financovania, pričom 

stanovuje rozsah kritérií, ktoré musí mandát obsahovať. Pri riadení individuálneho portfólia 

pôžičiek sa dôraz kladie najmä na mieru rizika, ktorému môže byť vystavený investor a to na 

viacerých úrovniach (kreditné riziko na úrovni portfólia, na úrovni jednotlivých projektov a na 

úrovni vlastníkov projektu) a informovanosť investora. Detailnejšia úprava týchto dvoch 

oblastí aj aj predmetom technických predpisov EBA, ktoré zdôrazňujú najmä tendenciu 

investorov podceniť riziká pri svojich investíciách vychádzajúc z predpokladu náležitého 

zhodnotenia rizika zo strany platformy pri každej pôžičke zahrnutej do ich portfólia. Mieru 

rizika zvyšuje aj  skutočnosť, že dlžníci sú zväčša malé podniky a startupy, ktoré nemajú žiadnu 

úverovú históriu (alebo len veľmi malú).109 V tomto kontexte je potrebné znova upriamiť 

pozornosť na skutočnosť, že riziká nesú výlučne investori a nie platformy, ktoré 

                                                           
106 ZIEGLER,T.SCHNEOR,R. Lending Crowdfunding: Principles and Market Development. In: Shneor R., Zhao 

L., Flåten BT. (eds) Advances in Crowdfunding. Palgrave Macmillan, Cham. 2020, s.85. 
107 Medzi ďalšie  výhody peer to peer lendingu je možné zaradiť napr. lepšie úrokové sadzby pre dlžníkov, nižšie 

poplatky pre veriteľov, poskytnutie úverov dlžníkom, ktorí nespĺňajú kritéria stanovené legislatívou, technické 

inovácie zlepšujúce kvalitu a rýchlosť poskytovania služieb dlžníkom i veriteľom, bližšie MILNE, A., 

PARBOTEEAH, P. The business models and economics of peer-to-peer lending. Brussel: European Credit 

Research Institute,2016, s. 4.  
108 čl.2 písm. c) Nariadenia ECSP 
109 EBA: Draft Regulatory Technical Standards on Individual Portfolio Management of loans offered by 

crowdfunding service providers under Art. 6(7) Regulation (EU) 2020/1503, EBA: Final report Draft regulatory 

technical standards on individual portfolio management of loans offered by crowdfunding service providers under 

Article 6(7) Regulation (EU) 2020/1503 
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sprostredkúvajú stretnutie dopytu a ponuky investora a dlžníka. V prípade riadenia 

individuálneho portfólia pôžičiek sa toto riziko zvyšuje ešte o riziko, do akej miery 

poskytovateľ služieb hromadného financovania vyhodnotí kreditné riziko jednotlivých pôžičiek 

a ako bude prebiehať selekcia pôžičiek vhodných na financovanie/zaradenie do portfólia 

investora. 

V prípade režimu riadenia individuálneho portfólia pôžičiek sa stretávame v Nariadení 

ECSP s modifikáciou niektorých inštitútov: 

- Predzmluvná lehota na premyslenie pri nesofistikovaných investoroch sa vzťahuje len 

na pôvodný investičný mandát, ktorý poskytol nesofistikovaný investor. Nevzťahuje sa  

na investície do konkrétnych pôžičiek uskutočnené na základe tohto mandátu. Týmto sa 

zabraňuje znefunkčneniu samotnej realizácie riadenia individuálneho portfólia 

pôžičiek, ktoré by opačným výkladom mohlo nastať. 

- Dokument kľúčových informácií sa nahrádza Dokumentom kľúčových informácií na 

úrovni platformy. Dochádza k modifikácií sprostredkovania informácií investorom, 

v rámci ktorého sa logicky odbúrava povinnosť vypracovať dokument vlastníkom 

projektu pre každú ponuku hromadného financovania. Dokument kľúčových informácií 

na úrovni platformy musí obsahovať informácie o poplatkoch, ktoré sú účtované 

investorom a informácie týkajúce sa poskytovateľa služieb hromadného financovania 

s dôrazom na vybrané aspekty pôžičiek, ktoré môžu byť k dispozícií pre individuálne 

portfólia pôžičiek (ako minimálna a maximálna úroková sadzba, dátum splatnosti, 

kategórie rizika, miera zlyhania, kľúčové prvky internej metodiky, ktorá slúži na  

posúdenie kreditného rizika jednotlivých projektov). Dôraz sa kladie aj na 

informovanosť investorov o postupoch, interných metodikách a kritériách výberu 

projektov hromadného financovania, ako aj o obsluhe portfóliových pôžičiek vrátane 

situácií, keď vlastník projektu neplní svoje povinnosti a stratégie diverzifikácie rizika. 

- Poskytovateľ služieb hromadného financovania je povinný zabezpečiť, že disponuje  

primeranými systémami a kontrolou na riadenie rizika a finančné modelovanie pre 

poskytovanie týchto služieb. 

Okrem subsumovania automatizovaného investovania pod riadenie individuálneho 

portfólia pôžičiek (a ustanovením podľa ktorého existencia filtračných nástrojov na platforme 

hromadného financovania by sa nemala považovať za investičné poradenstvo podľa Smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z  15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, 

ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ, pokiaľ uvedené nástroje 

poskytujú klientom informácie neutrálnym spôsobom, ktorý nepredstavuje odporúčanie) sa 

Nariadenie ECSP s otázkou automatizácie procesov pri riadení portfólia zvlášť nezaoberá. 

Tento aspekt je sčasti  vyvážený deľbou investorov na sofistikovaných 

a nesofistikovaných investorov, ako aj modifikáciou jednotlivých ustanovení Nariadenia ECSP 

na režim riadenia individuálneho portfólia pôžičiek.  

 

2.1.4 Vybrané aspekty hromadného financovania 

Medzi vybrané aspekty hromadného financovania môžeme zaradiť aj daňové otázky. 

Nakoľko rozbor daňovoprávnych aspektov nie je nosnou problematikou monografie, ambíciou 

nasledovného textu nie je priniesť vyčerpávajúci výklad, ale skôr vytvoriť priestor na ďalšie 

vedecké skúmanie. Pre správnu aplikáciu daňovo právnej úpravy v súvislosti so službami 

hromadného financovania je potrebné vysporiadať sa s režimom jednotlivých právnych aktov 

na úrovni EÚ, na národnej úrovni, ale aj s legislatívnymi návrhmi. V tomto smere je potrebné 
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vysporiadať sa aj s jednotlivými pojmami, na ktorých stavia predmetná právna úprava.110 Na 

účely monografie sa zaoberáme len vybranými právnymi aktami, ktoré majú najbližší prienik 

s činnosťou služieb hromadného financovania, neanalyzujeme  prijaté alebo plánované kroky 

v rámci zdaňovania digitálnej ekonomiky či digitálnych služieb. Medzi skúmané právne akty 

môžeme zaradiť 111 

- Návrh Smernice Rady  o spoločnom systéme zdanenia digitálnych služieb formou dane 

z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb  COM/2018/0148 final - 

2018/073 (CNS) (ďalej len „Návrh smernice o zdanení digitálnych služieb“), 

- Návrh smernice Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zdaňovania príjmov 

právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou - 

COM(2018) 147 final (ďalej len ,,Návrh smernice o významnej digitálnej prítomnosti“),  

- Smernica Rady (EÚ) 2021/514 z 22. marca 2021, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ 

o administratívnej spolupráci v oblasti daní, 

- Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“),  

Návrh smernice o zdanení digitálnych služieb operuje najmä s pojmom „digitálne 

rozhranie“, ktoré v zmysle návrhu smernice predstavuje akýkoľvek softvér vrátane webovej 

lokality alebo jej časti a aplikácií vrátane mobilných aplikácií, ktorý je prístupný pre 

používateľov. Vychádzajúc z daného pojmu, ako aj z definície zdaniteľných výnosov by bolo 

možné služby hromadného financovania subsumovať pod režim tejto smernice.112 Napriek 

tomu Návrh smernice o zdanení digitálnych služieb explicitne vyníma služby hromadného 

financovania založené na investovaní a požičiavaní spod jej režimu, nakoľko poskytovatelia 

týchto služieb zohrávajú rovnakú úlohu ako obchodné miesta a systematickí internalizátori, 

a teda nepredstavujú obyčajné sprostredkovanie.113 Naopak crowdfunding založený na 

donáciách a odmenách, alebo služby poskytované takýmito platformami spočívajúce 

v umiestňovaní reklamy patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice. 

Návrh smernice o významnej digitálnej prítomnosti sa pokúša o komplexné riešenie 

zdaňovania cezhraničných digitálnych činností právnických osôb z členských štátov EÚ, ako 

aj zo štátov mimo EÚ, s ktorými členský štát EÚ, v ktorom má právnická osoba významnú 

digitálnu prítomnosť, neuzavrel zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Koncept významnej 

digitálnej prítomnosti bol vytvorený na zriadenie zdaniteľného nexusu vzťahujúceho sa k 

určitej jurisdikcii, ktorým by sa rozšíril aj koncept existujúcej stálej prevádzkarne. Zdaniteľný 

nexus sa vzťahuje na digitálne služby (výnosy z digitálnych služieb, počet ich používateľov, 

počet zmlúv na digitálne služby), ktoré sú v smernici pozitívne aj negatívne zadefinované114. 

Predmetná smernica by mala stanoviť štát, v ktorom by platforma s významnou digitálnou 

prítomnosťou mala platiť dane z príjmov pripísateľných tejto významnej digitálnej prítomnosti.  

Smernica Rady (EÚ) 2021/514 z 22. marca 2021, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ 

o administratívnej spolupráci v oblasti daní, tzv. DAC 7 je v poradí šiesta novelizácia smernice, 

ktorá zakotvuje okrem iného aj výmenu informácií v oblastí daní medzi daňovými správami 
                                                           
110 K vymedzeniu jednotlivých pojmov bližšie aj HRABČÁK,L.STOJÁKOVÁ,M. Digitálna ekonomika, digitálne 

služby a daň z digitálnych služieb-hrozba alebo výzva pre normotvorcov?. In STUDIA IURIDICA Cassoviensia. 

ročník 8., 2020, číslo 1, s.17-18. 
111 HESEKOVÁ, S., SZAKÁCS,A. Služby hromadného financovania založené na požičiavaní a ich daňové 

aspekty In Slovensko - české dni daňového práva [elektronický dokument] : Zdaňovanie virtuálnych platidiel a 

digitálnych služieb. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, s. 156-171. 
112 čl.3 „Zdaniteľné výnosy“ Návrhu Smernice Rady  o spoločnom systéme zdanenia digitálnych služieb formou 

dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb  COM/2018/0148 
113 Bližšie čl. 3,  Podrobné vysvetlenie konkrétnych ustanovení návrhu Smernice Rady  o spoločnom systéme 

zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb  

COM/2018/0148  
114 Článok 3 bod 5 návrhu smernice o významnej digitálnej prítomnosti 
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členských štátov EÚ. Predmetnou smernicou sa má zabezpečiť automatická výmena informácií 

o príjmoch tzv. aktívnych predávajúcich dosiahnutých z predaja svojich tovarov a služieb cez 

digitálne platformy115. Aktívnym predávajúcim je každý predávajúci, ktorý počas 

oznamovacieho obdobia poskytuje príslušnú činnosť alebo sa mu v súvislosti s príslušnou 

činnosťou počas oznamovacieho obdobia vypláca alebo pripisuje odplata a súčasne je 

rezidentom členského štátu EÚ, alebo má nehnuteľnosť v EÚ.116 Za príslušnú činnosť sa 

považuje napr. poskytovanie služby prepravy, doručovania; predaj tovaru; prenájom 

nehnuteľností a pod. V prvotnom návrhu smernice sa za príslušnú činnosť považovalo aj 

investovanie a požičiavanie prostredníctvom crowdfundingu. To znamená, že by dochádzalo 

k automatickej výmene informácií aj o príjmoch osôb uskutočňujúcich crowdfundigové 

aktivity cez digitálne platformy. Z finálneho znenia smernice však boli crowdfundigové aktivity 

úplne vylúčené. 

Na úrovni slovenského právneho poriadku v zákone č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 

nachádzame pojem „digitálna platforma“, ktorá je v zmysle zákona hardvérová platforma alebo 

softvérová platforma potrebná na vytvorenie aplikácií a správu aplikácií.117 Daňové povinnosti 

sa však vzťahujú iba na poskytovateľov služieb prepravy a ubytovania sprostredkovaných 

prostredníctvom digitálnej platformy.118 Prostredníctvom § 16 ods. 2 tretej vety zákona o dani 

z príjmov a teda zakotvením digitálnej platformy do nášho vnútroštátneho právneho poriadku 

došlo k vytvoreniu právnej fikcie vzniku a existencie stálej prevádzkarne a čím došlo k 

rozšíreniu konceptu stálej prevádzkarne. Avšak je potrebné preskúmať, či tento unilaterálne 

zavedený koncept digitálnej stálej prevádzkarne bez reálnej fyzickej prítomnosti je v súlade 

s modelovou zmluvou OECD a OSN, ako aj bilaterálnymi zmluvami o zamedzení dvojitého 

zdanenia.119 Z uvedeného dôvodu je vhodné riešiť uvedenú problematiku nie len na úrovni 

jedného štátu, ale minimálne celoeurópsky, najlepšie globálne.120 

Nariadenie ECSP neoperuje s pojmom digitálna platforma, ale s pojmom platforma 

hromadného financovania, ktorú chápe ako verejne prístupný internetový informačný systém, 

ktorý prevádzkuje alebo spravuje poskytovateľ služieb hromadného financovania. Služby 

                                                           
115 OECD vydala dňa 3. júla 2020 dokument s názvom Modelové pravidlá podávania správ prevádzkovateľmi 

platforiem vo vzťahu k predajcom v zdieľanej a ,,gig“ ekonomike. Dostupné: https://www.oecd.org/tax/exchange-

of-tax-information/model-rules-for-reporting-by-platform-operators-with-respect-to-sellers-in-the-sharing-and-

gig-economy.htm 
116 Príloha V oddiel 1 časť B bod 2 a bod 3 smernice DAC 7 
117 § 2 písm.ag) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 
118 BONK, F. O zdaňovaní príjmov v kontextoch zdieľanej ekonomiky. In. Justičná revue. 2018,  č. 12, s. 1342 - 

1356.   
119 K tejto otázke bližšie pozri: CIBUĽA, T., KAČALJAK, M. Tax treaty override in Slovakia – digital platform 

permanent establishment, In: Bratislava Law Review. 2018, č. 1, 80-88., CIBUĽA, T., HLINKA,T., KAČALJAK, 

M.,CHOMA,A. Digitálna platforma ako stála prevádzkareň. In: Právny obzor, 2019, č. 2, s. 155-167. 
120 Pri peer to peer lendingu v podmienkach SR, v rovine spoločnosti, t.j. subjektu prevádzkujúceho peer to peer 

lendingovú platformu, podliehajú ňou získané príjmy dani z príjmov právnických osôb podľa §2 písm. b) zákona 

o dani z príjmov. Subjekt prevádzkujúci peer to peer lendingovú platformu, ako právnická osoba, má príjem z 

poplatkov, ktoré mu platí investor (napr. za správu investície) alebo žiadateľ, resp. dlžník (za poskytnutie pôžičky, 

predčasné splatenie, sankčné poplatky a pod.). Pri peer to peer lendingu na úrovni investora, kde ako investor 

vystupuje fyzická osoba podliehajú ním získané úroky z poskytnutých pôžičiek dani z príjmov ako príjem z 

kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov. Tento osobitný základ dane nie je možné 

znížiť o daňové výdavky okrem  povinne plateného poistného.  Fyzická osoba pôsobiaca v rámci peer-to-peer 

lendingu môže dosiahnuť určitý príjem aj z nákupu alebo predaja pôžičiek na sekundárnom trhu pohľadávok. 

Tento druh príjmu sa bude klasifikovať ako ostatný príjem podľa § 8 zákona o dani z príjmov. Subjekt 

prevádzkujúci peer to peer lending  neplní daňové povinnosti za investora prostredníctvom zrážkovej dane ani 

iným spôsobom, preto všetky cez platformu dosiahnuté príjmy musí investor zahrnúť do svojho základu dane a 

podať daňové priznanie v stanovenom termíne. 
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hromadného financovania sú v podmienkach SR zdaňované prostredníctvom existujúcich daní, 

pričom sa zameriame na priame dane.121  

V rovine spoločnosti, t.j. platformy poskytujúcej služby peer-to peer lendingu, 

podliehajú ňou získané príjmy dani z príjmov právnických osôb podľa §2 písm. b) zákona 

o dani z príjmov. Subjekt prevádzkujúci platformu, ako právnická osoba, má príjem z 

poplatkov, ktoré mu platí investor (napr. za správu investície) alebo žiadateľ, resp. dlžník (za 

poskytnutie pôžičky, predčasné splatenie, sankčné poplatky a pod.).  

Pri peer to peer lendingu na úrovni investora, kde ako investor vystupuje fyzická osoba 

podliehajú ním získané úroky z poskytnutých pôžičiek dani z príjmov ako príjem z 

kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov. Tento osobitný základ 

dane nie je možné znížiť o daňové výdavky okrem  povinne plateného poistného.122 Fyzická 

osoba pôsobiaca v rámci peer-to-peer lendingu môže dosiahnuť určitý príjem aj z nákupu alebo 

predaja pôžičiek na sekundárnom trhu pohľadávok. Tento druh príjmu sa bude klasifikovať ako 

ostatný príjem podľa § 8 zákona o dani z príjmov. Platforma neplní daňové povinnosti za 

investora prostredníctvom zrážkovej dane ani iným spôsobom, preto všetky cez platformu 

dosiahnuté príjmy musí investor zahrnúť do svojho základu dane a podať daňové priznanie 

v stanovenom termíne.123 

 

 

2.2 Regulácia činnosti poskytovania úverov spotrebiteľom v práve EÚ 

 

 Potreba regulácie peer to peer lendingu, kde na pozícií dlžníka vystupuje spotrebiteľ, je 

vo veľkej miere podmienená doterajším vývojom legislatívy v oblasti poskytovania úverov 

spotrebiteľom. Zároveň sme toho názoru, že absencia regulácie peer to peer lendingu v korelácií 

s čoraz striktnejšie nastavovanou reguláciou činnosti poskytovania úverov spotrebiteľom je 

jedným z faktorov, ktoré stáli a stoja za vzrastajúcou popularitou tejto činnosti. Z daného 

dôvodu, ako aj z dôvodu návrhov regulácie peer to peer lendingu, ktoré boli inkorporované do 

legislatívy upravujúcej poskytovanie spotrebiteľských úverov, v nasledujúcom texte priblížime 

hlavné medzníky legislatívy upravujúcej poskytovanie úverov spotrebiteľom v EÚ.124 

 

 Oblasť finančného trhu je charakteristická zložitým a komplexným systémom vzťahov, 

v rámci ktorých vystupujú subjekty finančného trhu, ktoré sú vzhľadom na význam možného 

negatívneho dopadu výkonu ich činností predmetom pomerne striktnej regulácie a dohľadu. 

S fenoménom zvyšujúcej sa regulácie a za týmto účelom prijatých zmien v právnej úprave sa 

stretávame aj pri jednej z najfrekventovanejších činností na finančnom trhu, poskytovaní 

úverov. V tomto smere je možné vnímať vplyv verejnoprávnej regulácie v dvoch líniách.  Prvá 

línia, v rámci ktorej má verejnoprávna regulácia pomerne stabilnú historickú prevalenciu je 

oblasť poskytovania úverov úverovými inštitúciami. Druhá línia, v rámci ktorej dochádza 

k dynamickým posunom je oblasť poskytovania úverov spotrebiteľom. Práve táto 

oblasť odzrkadľuje potrebu ochrany spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany, vplyv FinTechu 

na finančnom trhu a potrebu udržania stability finančného systému ako celku. Obe oblasti by 

                                                           
121 Pre bližšie informácie ohľadne zdaňovania crowdfundingu daňou z pridanej hodnoty viď:  CHOMA. A. , 

KAČALJAK, M., CIBUĽA, T. Režim DPH pri crowdfundingu. In. DPH v praxi, 2019, č. 5. 
122 § 7 ods.4 a ods. 7  zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 
123 V prípade ak by investorom bola právnická osoba by príjem z tejto činnosti bol predmetom dane z príjmov 

právnických osôb. 
124 Nepôjde však o komplexnú analýzu, nakoľko to nie je cieľom predkladanej monografie. 
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sme mohli zaradiť pod právnu úpravu finančného trhu, ktorá je charakteristická pomerne 

dynamickými zmenami.125 

 

 Pokým poskytovanie úverov úverovými inštitúciami z dôvodu ich postavenia a pôvodu 

zdrojov, z ktorých poskytujú úvery, podlieha historicky pomerne konzistentne striktnej 

regulácií, ktorá sa vzťahuje najmä na inštitucionálne hľadisko fungovania úverových inštitúcií 

a výkon ich činností (nakoľko predstavujú jedných z hlavných hráčov na finančnom trhu),126 

v rámci právnej úpravy poskytovania úverov spotrebiteľom sme svedkami legislatívnych 

zmien, ktoré sú roztrieštené do viacerých legislatívnych krokov, ktoré na seba nie vždy 

kontinuálne nadväzujú. V tomto smere je citeľná tendencia práva finančného trhu spätne 

reagovať na vzniknuté a identifikované riziká a negatívne tendencie na finančnom trhu 

a eliminovať ich dopad aj do budúcna. Zároveň zmeny v oblasti právnej úpravy poskytovania 

úverov spotrebiteľom zasahujú aj do činnosti úverových inštitúcií pri  vymedzení obsahu 

právneho vzťahu so spotrebiteľom. 

 

 Právna úprava poskytovania úverov spotrebiteľom vo svojich počiatkoch predstavuje 

reakciu na rozvoj trhu s úvermi, ako aj na vzniknutú spoločensko-ekonomickú situáciu vrátane 

zvyšovania preúverovanosti domácností, pričom tieto dva faktory sa vzájomne podmieňujú 

a ovplyvňujú. Tieto faktory podporili potrebu vytvorenia riadne fungujúceho vnútorného trhu 

s úvermi, pričom pri kreácií legislatívy zohrávala nemenej významnú úlohu potreba 

zabezpečenia dostatočnej miery ochrany spotrebiteľov pri podpore ich dôvery vo finančné trhy. 

V tomto kontexte bola v roku 2008 prijatá Smernica CCD, ktorá nahradila Smernicu Rady 

87/102/EHS z 22. decembra 1986 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a 

správnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú spotrebiteľského úveru.  

 

Markantnejšia potreba vysporiadať sa so vzniknutou spoločensko-ekonomickou 

situáciou, ktorá bola  spôsobená finančnou krízou z roku 2008 je badateľná pri prijatí  Smernice 

MCD. Každá z kríz, ktorá zasiahla svetovú ekonomiku na globálnej alebo regionálnej úrovni, 

bola odlišná, mala osobitné prvky a vyznačovala sa špecifickými črtami, ktoré ju 

charakterizovali.127 Finančná kríza z roku 2008 poukázala na nezodpovedné správanie 

účastníkov trhu, ktoré môže viesť k ohrozeniu základov finančného systému, čo vedie k 

nedostatku dôvery medzi všetkými stranami, najmä medzi spotrebiteľmi,  potenciálne môže 

mať závažné sociálne či ekonomické dôsledky a upriamila pozornosť na problematiku 

poskytovania úverov spotrebiteľom.128 Je však potrebné poznamenať, že význam sektoru 

úverov poskytovaných spotrebiteľom pre finančnú stabilitu bol prízvukovaný aj pred 

vypuknutím finančnej krízy. Podľa správy Európskej centrálnej banky z decembra 2004 bol 

sektor domácností jedným z kľúčových sektorov pre analýzu finančnej stability v EÚ a to 

z dvoch hlavných dôvodov. Prvým dôvodom bolo, že úvery poskytnuté domácnostiam tvorili 

významný podiel v rámci úverov poskytovaných nebankovými spoločnosťami a druhým bol 

                                                           
125 Rovnako procesy globalizácie spôsobili zmeny v rozsahu regulácie verejných finančných činností, čo vyúsťuje 

do zmien v obsahu jednotlivých subsystémov finančného práva ako i samotného systému finančného práva čo sa 

na „mikroúrovni“ prejavuje aj v oblasti finančného trhu a činnosti poskytovania úverov spotrebiteľom.  Bližšie 

k zmenám v systéme finančného práva aj MRKÝVKA, P. Determinace a diverzifikace finančního práva. Brno: 

Masarykova univerzita, 2012, s. 55. 
126 BULYGA, R. and coll. Transparency of credit institution. In. Enterpreneurship and sustainability issues. 2020. 

Vol. 7, issue 4, s. 3158.,  

VOKOROSOVA R., PELLER F. Credit to Households. What Impacts the Growth in Slovakia? In. Ekonomický 

časopis. 2013, roč. 61, č. 6, s. 223-234.  
127 SUMMERS, L. International Financial Crises: Causes, Prevention, and Cures. In.  The American Economic 

Review, 2000, Vol. 90, No. 2, s. 1-16.  
128 Smernica MCD 
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rýchly rast úverov poskytovaných domácnostiam.129 Rovnako niektorí predstavitelia 

ekonomickej vedy upozorňovali na hroziace nebezpečenstvo vypuknutia globálnej finančnej 

krízy. Napríklad v roku 2005 profesor financií Raghuram Rajan upozornil na stretnutí 

najvýznamnejších ekonómov a politikov v Jackson Hole  vo Wyomingu, že spôsob, akým sú 

bankári a obchodníci odmeňovaní, podnecuje nadmerné riziko, ktoré sú ochotní podstúpiť, a 

zvyšuje pomer dlhov k vlastnému kapitálu (leverage), čím sa globálny finančný systém stáva 

zraniteľný a náchylnejší k hlbokej kríze. Obdobne Nouriel Roubini už v roku 2006 vo svojej 

prednáške vyjadril obavu o smerovaní ekonomiky Spojených štátov amerických k extrémnej 

realitnej bubline, k poklesu spotrebiteľskej dôvery a k nevyhnutnej hlbokej recesii,130 podobne 

profesor Robert Shiller z Yale University, ktorý ako prvý vystríhal pred bublinou na trhu 

aktív.131 Napriek očakávanému pozitívnemu dopadu, Smernica MCD podľa niektorých autorov 

nepriniesla so sebou riešenie problému preúverovanosti domácností, ani sociálnych 

a ekonomických problémov spôsobených finančnou krízou, ktoré vystúpili do popredia práve 

v súvislosti s finančnou krízou z 2008.132 Napriek týmto argumentom je možné konštatovať, že 

prijatie Smernice MCD  vytvorilo pomerne komplexný právny rámec právnej úpravy, ktorá 

pokrýva široké spektrum úverov poskytovaných spotrebiteľom a to aspoň z pohľadu už 

nastaveného regulačného rámca.  

 

Smernica CCD sa vzťahuje na zmluvy o úvere, ktorej zmluvnými stranami sú 

spotrebiteľ a veriteľ. V zmysle Smernice CCD je spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá koná s 

cieľom, ktorý nesúvisí s jej obchodnou, podnikateľskou ani profesijnou činnosťou a veriteľom 

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytuje alebo sľubuje poskytnúť úver v rámci 

svojej obchodnej, podnikateľskej alebo profesijnej činnosti. Okrem postavenia dlžníka 

a veriteľa, ktoré determinuje charakter zmluvy ako úverovej zmluvy, Smernica CCD upravuje 

aj postavenie sprostredkovateľa úveru, ktorý v rámci svojej obchodnej, podnikateľskej alebo 

profesijnej činnosti za poplatok v peňažnej alebo inej dohodnutej finančnej podobe:  

 

- prezentuje alebo ponúka spotrebiteľom zmluvy o úvere,  

- pomáha spotrebiteľom tým, že sa venuje príprave zmlúv o úvere alebo  

- v mene veriteľa uzatvára so spotrebiteľmi zmluvy o úvere.  

  

 Smernica CCD sa vzťahuje na úvery v rozpätí od 200 EUR do 75 000 EUR, ktoré nie 

sú zabezpečené záložným právom k nehnuteľnému majetku. Účelom týchto úverov nemôže byť 

nadobudnutie resp. zachovanie vlastníckych práv k pozemku alebo existujúcej alebo 

projektovanej stavbe.  Smernica CCD stavia na princípe úplnej harmonizácie.  

 

Smernica MCD svojim prijatím doplnila už nastavený rámec regulácie úverov 

poskytovaných spotrebiteľom o úvery, ktoré sú zabezpečené záložným právom k 

nehnuteľnosti, alebo iným porovnateľným zabezpečením, ktoré sa v členskom štáte bežne 

používa v prípade nehnuteľností určených na bývanie, alebo sú zabezpečené iným právom 

týkajúcim sa nehnuteľností určených na bývanie. Účelom týchto úverov je nadobudnutie alebo 

zachovanie vlastníckeho práva k pozemku, prípadne k existujúcej či projektovanej budove. 

                                                           
129 European Central Bank. Financial Stability Review December, 2004, s. 147, dostupné na 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/fsr/financialstabilityreview200412en.pdf 
130 MUCHOVÁ, E., KÁLOVEC, M. Finančné a hospodárske krízy vo svetle ekonomickej teórie.In. Ekonomické 

rozhľady. 2011, roč. 40, s.460. 
131 SHILLER, R. J. Irrational Exuberance. Oxford: Princeton University Press, 2000. s. 312.  
132 SIMON, R. Transposition of the Mortgage Credit Directive into Hungarian and Czech law – The problem of 

credit intermediaries. In Journal of European Consumer and Market Law. 2017, č. 6, s. 106 – 112.,  

MENDEZ-PINEDO M.,E. Will the Directive 2014/17/EU on mortgage credit protect consumers in the next 

economic and/or financial crisis? In  JURIDICAL TRIBUNE - TRIBUNA JURIDICA, 2018, Vol. 8, Issue 2, s. 565. 
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Obdobne ako Smernica CCD, aj Smernica MCD stavia na definícií spotrebiteľa a veriteľa, ktoré 

korešpondujú so Smernicou CCD, a to cez využitie priameho odkazu na smernicu alebo 

obsahovo obdobným vymedzením pojmov. Rovnako podľa Smernice MCD podlieha regulácií 

aj sprostredkovateľ úveru. Na rozdiel od Smernice CCD, Smernica MCD je stavaná na princípe 

minimálnej harmonizácie. Z daného dôvodu sa líšia prístupy k zakotveniu ustanovení Smernice 

MCD v rámci právnych poriadkov jednotlivých štátov a to aj vzhľadom na dovtedy existujúci 

regulačný rámec poskytovania úverov určených na bývanie spotrebiteľom a spotrebiteľských 

úverov.133 Výnimku z princípu minimálnej harmonizácie tvoria ustanovenia týkajúce sa 

štandardizovaného vzoru informačného formulára a výpočtu ročnej percentuálnej miery 

nákladov.  

 

Spoločnou črtou oboch smerníc je, že stavajú buď na autorizácií vstupu veriteľov na 

finančný trh pri poskytovaní úverov spotrebiteľom alebo v ich regulácií a výkonu dohľadu nad 

nimi a na následnom vymedzení obsahu právneho vzťahu medzi veriteľom a spotrebiteľom. Je 

možné konštatovať, že týmto prístupom sa priamo ovplyvňuje súkromnoprávny charakter 

činnosti poskytovania úveru (mimo úverových inštitúcií), ktorý sa logicky pretavuje aj do 

národných právnych úprav a to v dvoch smeroch i) reguláciou vstupu subjektov poskytujúcich 

úvery spotrebiteľom  na finančný trh a ii) vymedzením obsahu právneho vzťahu medzi 

dlžníkom a veriteľom cez vymedzenie ich práv a povinností. Tento prístup je v kontraste 

s dispozitívnou úpravou poskytovania úverov v prípade, ak na pozícií dlžníka vystupuje fyzická 

osoba, ktorá nie je spotrebiteľom alebo právnická osoba a to v oboch smeroch – v možnosti 

veriteľa poskytovať takéto úvery (okrem prípadu ak na pozícií veriteľa vystupuje úverová 

inštitúcia), ako aj z pohľadu obsahu právneho vzťahu medzi zmluvnými stranami.134  Obe 

smernice sa vyznačujú okrem rozdielneho prístupu k úrovni harmonizácie, aj osobitným 

prístupom k autorizácií vstupu veriteľa na finančný trh pri poskytovaní úverov spotrebiteľom. 

Pokým Smernica CCD vyžaduje, aby veritelia podliehali dohľadu vykonávanému subjektom 

alebo orgánom nezávislým od finančných inštitúcií alebo aby boli regulovaní (okrem 

úverových inštitúcií), Smernica MCD podmieňuje poskytovanie úverov na bývanie udelením 

oprávnenia na činnosť, vrátane zápisu neúverovej inštitúcie do registra, ako aj mechanizmom 

dohľadu zo strany príslušného orgánu.  

 

Potreba a miera regulácie činnosti poskytovania úverov začína byť v recentnej dobe 

ovplyvňovaná aj faktormi, ktoré predstavujú legislatívne výzvy pre finančný trh ako celok a to  

 

- rastúcou popularitou finančných technológii a nových obchodných modelov, 

- potrebou zvýšiť význam finančného trhu v oblasti riešenia klimatických otázok.135 

                                                           
133 BANI, E., PACHUCA-SMULSKA, B. The chosen method of harmonization in EU consumer protection and 

its impact on national law in Polish and Italian law in the light of the implemented provisions of directive 

2014/17/EU on credit agreements for consumers relating to residential immovable property.In Law and economics 

yearly review, 2019, Vol.8, Part 1., s.19. 

MacGREGOR PELIKANOVA, R., MacGREGOR, R. First Transposition anniversary of harmonized mortgages: 

What is the target and was it hit? In: The 11th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 

14-16, 2017, s. 906. 

HOWELLS, G., TWIGG-FLESNER, CH., WILHELMSSON, T. (edd.). Rethinking EU Consumer Law, London 

and New York: Routledge. 2018, p. 231. 
134 K vzťahu súkromného práva a verejného práva v oblasti finančného práva bližšie aj BOHÁČ, R.: Finanční 

právo a finanční věda, Právník. 2021, roč. 160, č. 11, s. 966-967. 
135 SOLANA J. Climate Litigation in Financial Markets: A Typology. Transnational European Law. 2020, č. 1 , , 

s. 103 – 135. 

Osobitná správa Udržateľné financovanie: na presmerovanie financovania smerom k udržateľným investíciám sú 

potrebné súdržnejšie opatrenia EÚ, Dostupné z 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_22/SR_sustainable-finance_SK.pdf 
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 V oblasti boja proti klimatickým zmenám vystupuje do popredia aj zodpovedné 

rozhodovanie klientov na finančných trhoch z pohľadu ich investičného rozhodovania. 

Zohľadnenie ekologických a sociálnych faktorov spojených s postavením spotrebiteľov na 

finančnom trhu pri ich investičnom rozhodovaní, ktoré by mali prispievať k udržateľnému 

financovaniu sa tak stávajú významnou súčasťou finančnej gramotnosti. V roku 2018 bol 

prijatý Akčný plán: Financovanie udržateľného rastu, ktorý kladie dôraz na význam finančného 

trhu pri riešení klimatických zmien a to prostredníctvom udržateľného financovania. 

Predmetom záujmu sa stávajú investičné rozhodnutia, ktoré by mali zohľadňovať  

environmentálne a sociálne aspekty a ktoré by mali prispievať k udržateľnému rastu. Do 

popredia vystupuje udržateľné financovanie, ktoré sa vo všeobecnosti týka postupu riadneho 

zohľadnenia environmentálnych a sociálnych aspektov pri investičnom rozhodovaní, ktoré 

vedie k zvýšeným investíciám do dlhodobých a udržateľných činností.136 V tomto smere 

zohráva dôležitú úlohu aj Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. 

novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb, ktoré 

stanovuje nové povinnosti pre subjekty na finančnom trhu. 

 

 Popri klimatických otázkach finančný trh vo veľkej miere ovplyvňujú finančné 

technológie a nové obchodné modely, ktoré modifikujú fungovanie už etablovaných subjektov 

na finančnom trhu a vo veľkej miere determinujú potrebu kreácie novej legislatívnej úpravy.137 

V oblasti poskytovanie úverov spotrebiteľom v recentnom období rezonuje najmä 

poskytovanie úverov prostredníctvom peer to peer lendingu. 

 

2.3 Regulácia peer to peer lendingu v EÚ 

 Obdobne ako v prípade crowdfundingu, aj v prípade peer to peer lendingu podmienil 

prudký nárast popularity peer to peer lendingu potrebu legislatívneho zakotvenia tejto 

činnosti.138 Ako už bolo rozoberané v predchádzajúcej kapitole, prvý náznak regulácie peer to 

peer lendingu v práve EÚ nachádzame v Nariadení ECSP. Napriek tomu, že Nariadenie ECSP 

upravuje činnosť uľahčenie poskytovania pôžičiek, z jeho pôsobnosti  sú vylúčené „služby 

hromadného financovania, ktoré sú poskytované vlastníkom projektov, ktorí sú spotrebiteľmi 

v zmysle vymedzenia uvedeného v článku 3 písm. a) smernice 2008/48/ES“139. 

 V zmysle dôvodovej správy k návrhu Nariadenia, Nariadenie ECSP sa nevzťahuje na 

spotrebiteľské úvery, ktoré sú poskytované  na spotrebné účely, nakoľko nejde o poskytovanie 

podnikateľských úverov. V zmysle dôvodovej správy, táto problematika čiastočne patrí do 

rozsahu pôsobnosti existujúcich právnych predpisov EÚ, konkrétne:  

- v prípade, že spotrebiteľ dostane úver na osobnú spotrebu (koná mimo svojej profesie), 

takáto činnosť patrí do rozsahu pôsobnosti Smernice CCD a 

                                                           
136 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEJ 

CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU 

REGIÓNOV Akčný plán: Financovanie udržateľného rastu, COM/2018/097 final. 
137 VOVK, V. , DENYSOVA, A. , RUDOI, K. , KYRYCHENKO, T. Management and legal aspects of the 

symbiosis of banking institutions and fintech companies in the credit services market in the context of digitization. 

Special Issue: Impact of Current Trends in Social Commerce, In Economics, and Business Analytic.2021, č. 7.s.3. 
138 HAVRYLCHYK,O., MARIOTTO, C. and col. The Expansion of the Peer-to-Peer Lending. In Review of 

network economics. 2021, č.19 s. 145-187.,  

ZIEGLER,T.SCHNEOR,R. Lending Crowdfunding: Principles and Market Development. In: Shneor R., Zhao L., 

Flåten BT. (eds) Advances in Crowdfunding. Palgrave Macmillan, Cham. ISBN 978-3-030-46311-3, 2020,s.46. 
139 čl. 1 bod 2 písm.a) Nariadenia ECSP 
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- v prípade, že spotrebiteľ dostane úver na kúpu nehnuteľnosti, táto činnosť spadá pod 

Smernicu MCD. 

 

 Pokým so znením úvodných ustanovení Nariadenia ECSP, v kontexte ktorých je 

poskytovanie spotrebiteľských úverov vylúčené, nakoľko „cieľom nariadenia je podporiť 

cezhraničné financovanie podnikov odstránením prekážok fungovania vnútorného trhu 

so službami hromadného financovania. Služby hromadného financovania vo vzťahu 

k poskytovaniu pôžičiek spotrebiteľom v zmysle vymedzenia uvedeného v článku 3 písm. a) 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES (3) by preto nemali patriť do rozsahu 

pôsobnosti tohto nariadenia“ je možné sa stotožniť, za problematické považujeme 

odôvodnenie obsiahnuté v dôvodovej správe k Nariadeniu založené na aplikácii Smernice 

CCD, príp. Smernice MCD. Pôsobnosť Smernice CCD je determinovaná zmluvou o úvere a jej 

následnou definíciou, v rámci ktorej sú základnými pojmami veriteľ a spotrebiteľ.140 V zmysle 

Smernice CCD  „zmluva o úvere je zmluva, ktorou veriteľ poskytuje alebo sľubuje poskytnúť 

spotrebiteľovi úver vo forme odloženej platby, pôžičky alebo inej podobnej finančnej pomoci“.  

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri transakciách, na ktoré sa vzťahuje Smernica, koná s 

cieľom, ktorý nesúvisí s jej obchodnou, podnikateľskou ani profesijnou činnosťou; a veriteľom 

je v zmysle Smernice fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytuje alebo sľubuje 

poskytnúť úver v rámci svojej obchodnej, podnikateľskej alebo profesijnej činnosti. Z daného 

vymedzenia pôsobnosti Smernice CCD vyplýva, že bez rozšírenia pôsobnosti Smernice nie je 

možné ju aplikovať na požičiavanie formou peer to peer lendingu nakoľko povaha subjektov 

v rámci peer to peer lendingu nezodpovedá konštrukcii veriteľ-dlžník tak ako ich definuje 

smernica.  V prípade peer to peer lendingu, kde oba subjekty-veriteľ aj dlžník konajú na 

nepodnikateľskej a neprofesionálnej báze a platforma, sprostredkujúca stretnutie veriteľa 

a dlžníka vykonáva túto činnosť v rámci svojej podnikateľskej činnosti nie je možné tieto 

vzťahy subsumovať pod danú smernicu. Smernica MCD stavia svoju pôsobnosť na obdobnej 

konštrukcii zmluvy o úvere medzi veriteľom a spotrebiteľom. 

 Poskytovanie pôžičiek peer to peer spôsobom, kde na pozícií  

- veriteľa vystupuje fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej lebo 

obchodnej činnosti  

- na pozícií dlžníka fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej lebo 

obchodnej činnosti a k poskytnutiu pôžičky dochádza prostredníctvom peer to peer 

platformy 

 zostáva neregulované a prípadná právna úprava spočíva na jednotlivých 

štátoch.141 V prípade konštrukcie, kde by ako veriteľ vystupovala fyzická osoba, alebo 

právnická osoba, ktorá poskytuje úvery v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, 

by poskytovanie úverov spadalo pod Smernicu CCD alebo Smernicu MCD a v rámci 

slovenského právneho poriadku by bolo potrebné povolenie od NBS na poskytovanie úverov 

v zmysle § 20 ZoSÚ. 

 Napriek prijatiu Nariadenia ECSP aktuálne absentuje jednotná právna úprava na 

úrovni EÚ, ktorá by upravovala vzťahy v rámci peer to peer lendingu, pri ktorých ako dlžník 

vystupuje fyzická osoba nepodnikateľ. Národné legislatívy pristupovali k regulácií tejto 

činnosti odlišným spôsobom. Rastúca popularita peer to peer lendingu a odlišný prístup 

k regulácií tejto činnosti v legislatívach jednotlivých štátov prispeli k tvorbe prekážok 

                                                           
140 Podľa  čl.  2 Rozsah pôsobnosti 1. Smernice CCD „Táto smernica sa vzťahuje na zmluvy o úvere“. 
141 Rovnako napr. aj MACCHIAVELLO, E. The European Crowdfunding Service Providers Regulation and the 

Future of Marketplace Lending and Investing in Europe: the ‘Crowdfunding Nature’ Dilemma. In European 

Business Law Review. 2021, č. 3, s 557–608. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32020R1503#ntr3-L_2020347SK.01000101-E0003
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obmedzujúcich úroveň cezhraničnej činnosti v rámci ponuky a dopytu po úveroch a prispeli k 

zmenšovaniu hospodárskej súťaže. Tento proces urýchlila aj pandémia COVID 19, ktorá 

prispela k zrýchlenej digitalizácií v prostredí poskytovania úverov a spolu s potrebou zaistenia 

vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa a podpory rozvoja vnútorného trhu s úvermi vyvolala 

potrebu revidovania nastavenej legislatívy EÚ a to aj v kontexte potreby regulácie peer to peer 

lendingu, kde na pozícií dlžníka vystupuje spotrebiteľ. 

 

2.3.1 Návrh smernice o spotrebiteľských úveroch 

 Legislatívne vákuum rieši nový Návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady 

EÚ o spotrebiteľských úveroch zo dňa 30.06.2021 (ďalej len „Návrh smernice 

o spotrebiteľských úveroch“), ktorý rozširuje rozsah pôsobnosti smernice aj o úverové služby 

hromadného financovania, teda peer to peer lending. Hlavným cieľom novej smernice je zlepšiť 

poskytovanie spotrebiteľských úverov v dôsledku digitalizácie, ako aj v dôsledku pandémie 

COVID-19. Digitalizácia sa v sektore spotrebiteľských úverov prejavila viacerými spôsobmi 

napr. vzrástli preferencie spotrebiteľov o možnosť požiadať o úver online formou, zmenilo sa 

portfólio poskytovaných úverov (napr. krátkodobé úvery s vysokými nákladmi), zavádza sa 

digitálne poskytovanie informácií, ako aj digitálne posudzovania úverovej bonity spotrebiteľov 

pomocou automatizovaných systémov rozhodovania a iných ako tradičných údajov 

a v neposlednom rade na trh vstupujú účastníci, ktorí poskytujú nové formy financovania- peer 

to peer lending.142 Explicitne zakotveným cieľom smernice je aj doplniť Nariadenie ECSP 

z dôvodu existencie výnimky týkajúcej sa obmedzenia jeho pôsobnosti vo vzťahu k peer to peer 

lendingu, kde na pozícií vlastníka projektu vystupuje spotrebiteľ tak, že sa zabezpečí právna 

zrozumiteľnosť právneho režimu uplatniteľného na služby hromadného financovania v prípade, 

že sa spotrebiteľ snaží získať úver prostredníctvom poskytovateľa úverových služieb 

hromadného financovania (práve prostredníctvom Návrhu smernice o spotrebiteľských 

úveroch). 

 V dôsledku nových výziev, ktorým musí legislatíva čeliť, prináša Návrh smernice 

o spotrebiteľských úveroch viaceré podstatné zmeny ktoré sa týkajú oblastí ako napr.: 

- pôsobnosť smernice sa rozširuje na úvery s výškou menšou ako 200 EUR, zvyšuje sa  

horná hranica úverov na 100 000 EUR. Rozšírenie pôsobnosti sa týka aj bezúročných 

úverov, povolených prečerpaní a všetkých lízingových zmlúv, ako aj zmlúv o úvere 

uzavretých prostredníctvom peer to peer lendingových platforiem. Toto rozšírenie 

rozsahu pôsobnosti so sebou prináša aj vymedzenie nových pojmov. 

- precizovanie poskytovania primeraných vysvetlení spotrebiteľom;  

- zníženie objemu informácií, ktoré sa majú poskytnúť spotrebiteľom v rámci reklamy ( 

so zameraním na kľúčové informácie);  

- zavedenie povinnosti členských štátov stanoviť: hornú hranicu pre úrokové sadzby, 

ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN) alebo celkové náklady spojené s úverom;  

- etablovanie pravidiel obchodného správania pre poskytovateľov, ale aj 

sprostredkovateľov úverov, ktoré sú zamerané na ich povinnosť zabezpečiť, aby mali 

ich zamestnanci náležitý súbor odborných zručností a vedomostí; 

- špecifikácia  posudzovania úverovej bonity, ktorá by sa mala vykonávať na základe 

informácií o finančných a hospodárskych okolnostiach, ktoré sú nevyhnutné, primerané 

a dostatočné vrátane ustanovenia o používaní alternatívnych zdrojov údajov na 

vykonávanie posúdenia úverovej bonity, v ktorom sa zohľadňujú zásady všeobecného 

nariadenia o ochrane údajov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 

                                                           
142 Dôvodová správa k Návrhu smernice. 
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z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 

ochrane údajov);  

- povinnosť členských štátov podporovať zvyšovanie finančnej gramotnosti cez finančné 

vzdelávanie; 

- povinnosť členských štátov prijať opatrenia, motivujúce veriteľov k uplatňovaniu 

primeraných úprav podmienok splácania;  

- zlepšenie podmienok na presadzovanie zavedením článku o príslušných orgánoch.143 

 Návrh smernice o spotrebiteľských úveroch ponecháva konštrukciu právnej úpravy 

založenej na vymedzení zmluvy o úvere ako zmluvy, ktorou veriteľ poskytuje alebo sľubuje 

poskytnúť spotrebiteľovi úver. Návrh smernice o spotrebiteľských úveroch rovnako ponecháva 

nezmenenú definíciu veriteľa, spotrebiteľa a sprostredkovateľa úveru. Vzhľadom na skúmanú 

matériu je podstatné podotknúť, že definičným znakom  

- veriteľa je poskytovanie úverov v rámci obchodnej či podnikateľskej činnosti, 

- spotrebiteľa je konanie, ktoré nesúvisí s jeho obchodnou či podnikateľskou činnosťou 

a 

- sprostredkovateľa úverov je zabezpečovanie spárovanie záujmov dlžníka a veriteľa, 

pričom túto činnosť vykonáva v rámci svojej obchodnej či podnikateľskej činnosti alebo 

svojho výkonu povolania. Ide o odplatnú činnosť, pričom odplata môže mať formu 

peňažnej alebo akejkoľvek inej dohodnutej finančnej protihodnoty. Činnosť 

sprostredkovateľa môže zahŕňať ponuku zmluvy o úvere spotrebiteľom; pomoc 

sprostredkovateľa spotrebiteľom tým, že v súvislosti so zmluvami o úvere vykonáva 

prípravné alebo iné predzmluvné administratívne činnosti alebo v mene veriteľa 

sprostredkovateľ uzatvára so spotrebiteľmi zmluvy o úvere.144 

 Z pohľadu peer to peer lendingu Návrh smernice o spotrebiteľských úveroch zahŕňa pod 

reguláciu aj subjekt prevádzkujúci peer to peer lendingovú platformu, ktorý označuje pojmom 

poskytovateľ úverových služieb hromadného financovania. Poskytovateľ úverových 

služieb hromadného financovania v podstate predstavuje subjekt, ktorý zabezpečuje činnosť 

peer to peer lendingu, ktorý je v Nariadení o crowdfundingu označovaný ako poskytovateľ 

služieb hromadného financovania. Návrh smernice o spotrebiteľských úveroch vymedzuje 

poskytovateľov úverových služieb hromadného financovania cez definíciu úverových služieb 

hromadného financovania, ktorými sú služby poskytované prostredníctvom platformy 

hromadného financovania na účely uľahčovania poskytovania spotrebiteľského úveru. 

Definícia platformy hromadného investovania sa odvoláva na definíciu obsiahnutú v Nariadení 

ECSP.145 Poskytovateľ úverových služieb hromadného financovania teda prevádzkuje digitálnu 

platformu otvorenú verejnosti s cieľom spárovať potenciálnych veriteľov so spotrebiteľmi, 

ktorí sa snažia získať finančné prostriedky, alebo uľahčiť ich spárovanie.146 

                                                           
143 Návrh smernice o spotrebiteľských úveroch 
144 Takto vymedzené postavenie veriteľa, spotrebiteľa a sprostredkovateľa úverov odôvodňuje nemožnosť 

subsumovať peer to peer lending, kde na pozícií dlžníka a investora vystupuje fyzická osoba nepodnikateľ pod 

režim aktuálne účinnej Smernice o zmluvách spotrebiteľskom úvere a zároveň odôvodňuje nové nastavenie režimu 

pre poskytovateľov  úverových služieb hromadného financovania. Bližšie aj MACCHIAVELLO, E. The European 

Crowdfunding Service Providers Regulation: The Future of Marketplace Lending and Investing in Europe and the 

‘Crowdfunding Nature’ Dilemma. In  European Business Law Review. 2021, č. 3, s 557–608. 
145 V zmysle čl. 2 ods. 1 písm. d)  Nariadenia ECSP je „platforma hromadného financovania“  verejne prístupný 

internetový informačný systém, ktorý prevádzkuje alebo spravuje poskytovateľ služieb hromadného financovania 
146 (17) Návrh smernice o spotrebiteľských úveroch 
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 Návrh smernice o spotrebiteľských úveroch operuje s troma kategóriami „povinných“ 

subjektov vo vzťahu k spotrebiteľom pri poskytovaní úverov a to s 

- veriteľmi,  

- sprostredkovateľmi úverov a  

- poskytovateľmi úverových služieb hromadného financovania. 

 Každý z týchto subjektov má inak vymedzený okruh povinností, ktorý vyplýva 

z odlišnej náplne ich činnosti. Toto delenie sa zároveň recipročne odráža aj v odlišnej 

kategorizácií poskytovateľov služieb hromadného financovania. Poskytovateľov úverových 

služieb hromadného financovania delí Návrh smernice o spotrebiteľských úveroch na tri 

kategórie, na ktoré sa vzťahuje odlišne stanovený rámec povinností. Tieto „kategórie“ 

kopírujú rôzne scenáre možného fungovania peer to peer lendingu: 

- Poskytovateľ úverových služieb hromadného financovania prevádzkuje digitálnu 

platformu a poskytuje úver priamo spotrebiteľom. V tomto prípade sa na 

poskytovateľov úverových služieb hromadného financovania priamo aplikujú všetky 

ustanovenia, ktoré sa aplikujú na veriteľov. Tento legislatívny krok vychádza z logiky 

samotného vzťahu, nakoľko poskytovateľ úverových služieb hromadného financovania 

priamo participuje na poskytovaní úveru spotrebiteľovi v rámci svojej podnikateľskej 

činnosti a teda sa dostáva na rovnakú úroveň ako „tradičný“ veriteľ.147 Tu je potrebné 

podotknúť, že aj podľa súčasnej legislatívy by poskytovateľ úverových služieb 

hromadného financovania mal v takomto prípade disponovať  povolením na 

poskytovanie úverov spotrebiteľom. 

- Poskytovateľ úverových služieb hromadného financovania uľahčuje poskytovanie 

úveru medzi veriteľmi konajúcimi v rámci svojej obchodnej či podnikateľskej 

činnosti alebo výkonu povolania a spotrebiteľmi. Povinnosti veriteľov podľa Návrhu 

smernice o spotrebiteľských úveroch sa vzťahujú na veriteľov, ktorí poskytujú úver. Na 

poskytovateľov úverových služieb hromadného financovania sa vzťahujú povinnosti 

sprostredkovateľov úverov podľa tejto smernice. V tomto kontexte poskytovateľ 

úverových služieb hromadného financovania napĺňa pojmové znaky sprostredkovateľa.  

- Poskytovateľ úverových služieb hromadného financovania sprostredkuje 

poskytovanie úveru medzi osobami poskytujúcimi spotrebiteľský úver inak ako v 

rámci svojej obchodnej či podnikateľskej činnosti alebo výkonu povolania na 

jednej strane a spotrebiteľmi na druhej strane. V tomto prípade ide o peer to peer 

lendingové platformy, ktoré vo svojich vstupných požiadavkách priamo stanovujú aby, 

investor bol  fyzická osoba nepodnikateľ a  dlžník rovnako  fyzická osoba 

nepodnikateľ.148 Tým, že takýchto investorov nie je možné považovať za veriteľov 

v zmysle Návrhu smernice o spotrebiteľských úveroch sa na nich nevzťahujú 

povinnosti, ktoré Návrh smernice o spotrebiteľských úveroch veriteľom  ukladá. Na 

poskytovateľov úverových služieb hromadného financovania sa vzťahujú iba niektoré  

pravidlá a povinnosti uvedené v Návrhu smernice o spotrebiteľských úveroch.149 

                                                           
147 Tu je potrebné podotknúť, že peňažné prostriedky zväčša nepochádzajú výlučne od poskytovateľa úverových 

služieb hromadného financovania.  
148 V podmienkach SR napr. Žltý melón,  
149 Smernica by sa mala uplatňovať bez ohľadu na to, či je veriteľ právnická alebo fyzická osoba. Smernicou by 

však nemalo byť dotknuté právo členských štátov obmedziť poskytovanie úverov pre spotrebiteľov len na 

právnické osoby alebo na určité právnické osoby.  
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 Máme za to, že posledná kombinácia predstavuje jeden z najvýznamnejších typov peer 

to peer lendingu z pohľadu potreby regulácie a to najmä v kontexte postavenia investora 

a spotrebiteľa ako fyzickej osoby, nepodnikateľa a nemožnosti subsumovať takýto vzťah pod 

doteraz nastavené regulačné modely. Zároveň je tento model peer to peer lendingu náročný na 

citlivú reguláciu práv a povinností z dôvodu špecifického postavenia zúčastnených strán. 

Pozitívne hodnotíme snahu o reguláciu práve takéhoto typu peer to peer lendingu. Zároveň 

stanovené kategórie v závislosti od postavenia a charakteru činnosti poskytovateľa úverových 

služieb hromadného financovania vhodne pokrývajú rôzne modifikácie obchodných modelov 

peer to peer lendingu a poskytujú dostatočne flexibilný priestor aj do budúcna pri predikcii ich 

ďalšieho vývoja.  

 Kým pri prvých dvoch kategóriách poskytovateľov úverových služieb hromadného 

financovania sú títo pri vymedzení svojich povinností postavení na roveň veriteľa alebo 

sprostredkovateľa úveru, pri tretej kategórií, t.j. na poskytovateľov úverových služieb 

hromadného financovania, ktorí sprostredkujú poskytovanie úveru medzi osobami 

poskytujúcimi spotrebiteľský úver inak ako v rámci svojej obchodnej či podnikateľskej činnosti 

alebo výkonu povolania na jednej strane a spotrebiteľmi na druhej strane, teda na 

poskytovateľov, ktorí nekonajú ako veritelia alebo sprostredkovatelia úveru sa vzťahujú 

ustanovenia explicitne vymedzené v čl. 2 Návrhu smernice o spotrebiteľských úveroch. Na 

tieto úverové služby hromadného financovania sa vzťahujú nasledovné okruhy povinností, 

resp. obmedzení: 

- povinnosť poskytnúť spotrebiteľom bezplatné informácie, 

- zásada nediskriminácie, podmienky na poskytnutie úveru nemôžu diskriminovať 

spotrebiteľov s oprávneným pobytom v EÚ na základe ich štátnej príslušnosti (či miesta 

pobytu) a ani zo žiadneho iného dôvodu, ktorý je uvedený v článku 21 Charty 

základných práv EÚ, 

- povinnosť zabezpečiť, aby reklama a marketing, ktoré súvisia so zmluvami o úvere 

alebo s úverovými službami hromadného financovania bola čestná, jasná a nebola 

klamlivá, 

- vymedzenie štandardných informácii, ktoré sa majú uviesť v reklame na zmluvy 

o úvere, ako aj na úverové služby hromadného financovania. Medzi tieto informácie 

patrí úroková sadzba úveru (pevná, pohyblivá prípadne obe), spolu s podrobnosťami o 

poplatkoch zahrnutých v celkových nákladoch spotrebiteľa spojených s úverom; 

celková výška úveru; ročná percentuálna miera nákladov;  prípadne dĺžka trvania 

zmluvy o úvere alebo úverových služieb hromadného financovania; ak ide o úver vo 

forme odloženej platby za konkrétny tovar alebo konkrétne služby aj  uvedenie 

predajnej ceny a výšky akejkoľvek zálohovej platby (prípadne celková suma, ktorú musí 

spotrebiteľ zaplatiť) a výška splátok, 

- povinnosť poskytnúť jednoznačné a zrozumiteľné všeobecné informácie o zmluvách o 

úvere alebo úverových službách hromadného financovania, ktoré bližšie vymedzuje čl.9 

Návrhu smernice o spotrebiteľských úveroch,  

- povinnosť poskytnúť spotrebiteľovi predzmluvné informácie, na základe ktorých je 

možné porovnať rôzne ponuky, aby sa mohol spotrebiteľ informovane rozhodnúť pre 

konkrétnu ponuku. Rozsah predzmluvných informácií je obsiahnutý v Návrhu smernice 

o spotrebiteľských úveroch. 

- povinnosť poskytnúť spotrebiteľovi primerané vysvetlenia, ktoré sa týkajú 

navrhovaných zmlúv o úvere, úverových služieb hromadného financovania vrátane 

doplnkových služieb tak, aby spotrebiteľ mohol posúdiť, či sú navrhované zmluvy 

o úvere, resp. služby prispôsobené jeho potrebám a finančnej situácii, 

                                                           
 



56 
 

- povinnosť informovať spotrebiteľov o skutočnosti, že sa im predkladajú prispôsobené 

ponuky na základe profilovania alebo iných druhov automatizovaného spracúvania 

osobných údajov, 

- reštrikcie v súvislosti s viazaním produktov a spájaním produktov do balíkov, 

- povinnosť ponúkať doplnkové služby jasne a transparentne a to bez využitia vopred 

označených polí, 

- povinnosť výslovne informovať spotrebiteľa pri konkrétnej transakcii, či sa poskytujú 

alebo či možno poskytnúť spotrebiteľovi poradenské služby, 

- zákaz poskytovať úvery spotrebiteľom bez ich predchádzajúcej žiadosti a bez ich 

výslovného súhlasu, 

- povinnosť posudzovať úverovú bonitu spotrebiteľa, 

- zabezpečenie prístupu k databázam používaným v konkrétnom členskom štáte za 

účelom posudzovania úverovej bonity spotrebiteľov a to pre veriteľov a poskytovateľov 

úverových služieb hromadného financovania z iných členských štátov, 

- dodržanie predpísanej formy zmluvy o úvere ako aj zmluvy o poskytovaní úverových 

služieb hromadného financovania,  

- povinnosť uvádzať stanovené informácie v zmluve o úvere alebo v zmluve o 

poskytovaní úverových služieb hromadného financovania bližšie špecifikované v čl. 21 

Návrhu smernice o spotrebiteľských úveroch, 

- povinnosť oznámiť spotrebiteľom stanovené informácie podľa čl. 22  Návrhu  smernice 

o spotrebiteľských úveroch pred tým ako sa upravia podmienky zmluvy o úvere alebo 

zmluvy o poskytovaní úverových služieb hromadného financovania,  

- povinnosť informovať spotrebiteľa o každej zmene úrokovej sadzby úveru pred tým ako 

táto zmena nadobudne účinnosť, 

- právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, povinnosť zabezpečiť, aby spotrebiteľ, 

ktorý na základe práva EÚ uplatní právo na odstúpenie od zmluvy o dodaní tovaru alebo 

poskytnutí služieb, prestal byť viazaný zmluvou o viazanom úvere, 

- špecifikácia výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov, 

- povinnosť pre členské štáty stanoviť hornú hranicu pre úrokovú sadzbu, ročnú 

percentuálnu mieru nákladov (RPMN) a celkové náklady spotrebiteľa spojené 

s úverom, 

- povinnosti v oblasti obchodného správania pri poskytovaní úveru spotrebiteľom konať 

čestne, spravodlivo, transparentne, profesionálne a zároveň zohľadňovať práva a 

záujmy spotrebiteľov, 

- požiadavky na vedomosti a spôsobilosť zamestnancov, 

- povinnosť disponovať s oprávnením na činnosť neúverových inštitúcií, ich registrácia a 

dohľad nad nimi. 

 Na poskytovateľov úverových služieb hromadného financovania, ktorí sprostredkujú 

poskytovanie úveru medzi osobami poskytujúcimi spotrebiteľský úver inak ako v rámci svojej 

obchodnej či podnikateľskej činnosti alebo výkonu povolania na jednej strane a spotrebiteľmi 

na druhej strane sa vzťahujú aj ustanovenia zamerané na úpravu postúpenia práv, mimosúdneho 

riešenia sporov, kompetencií príslušných orgánov a samozrejme aj ustanovenia, ktoré 

predpisujú úroveň harmonizácie a záväznosť smernice. 

 Podstatným znakom Návrhu smernice o spotrebiteľských úveroch je subsumovanie 

veriteľov, sprostredkovateľov úveru, ako aj poskytovateľov úverových služieb hromadného 

financovania, ktorí nie sú úverové inštitúcie, pod povoľovacie konanie a mechanizmus 

registrácie. Tieto subjekty musia  podliehať dohľadu nezávislého príslušného orgánu. Toto 

ustanovenie sa týka aj poskytovateľov úverových služieb hromadného financovania, ktorí 

sprostredkujú poskytovanie úverov medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi. V prípade 
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prijatia Návrhu smernice o spotrebiteľských úveroch v tomto znení, by teda takýto 

poskytovatelia peer to peer lendingových služieb boli postavení na roveň ostatných 

nebankových veriteľov poskytujúcich úvery spotrebiteľom.150  

 Návrh smernice so sebou prináša, okrem tejto podľa nášho názoru významnej zmeny, 

aj ďalšie modifikácie súčasnej legislatívy, ktoré smerujú k sprísňovaniu podmienok 

poskytovania úverov spotrebiteľom a zároveň sú reakciou na prebiehajúcu digitalizáciu 

poskytovania úverov a rast zadlženosti domácností. Medzi najvýznamnejšie zmeny vo 

všeobecnosti môžeme zahrnúť: 

- rozšírenie pôsobnosti aj na úvery, ktoré doteraz nespadali pod rámce Smernice CCD 

(napr. ako sú zmluvy o spotrebiteľskom úvere s výškou nižšou ako 200 EUR až do 

výšky 100 000 EUR), 

- modifikácia posudzovania bonity spotrebiteľa. V rámci posudzovania schopnosti 

spotrebiteľa splácať úver sa odzrkadľuje aj problematika digitalizácie a to v dvoch 

smeroch:  

 veritelia by  nemali používať pri posudzovaní bonity osobné údaje, 

nachádzajúce sa na platformách sociálnych médií, ani údaje týkajúce sa 

zdravia  (napr. onkologických údajov), 

 v prípade, ak je súčasťou posúdenia úverovej bonity automatizované 

spracúvanie, by mal mať spotrebiteľ právo na ľudský zásah zo strany 

veriteľa alebo poskytovateľov úverových služieb hromadného 

financovania. Táto zásada korešponduje s Aktom o umelej 

inteligencií151, podľa ktorého systémy umelej inteligencie používané na 

bodové hodnotenie kreditného rizika alebo hodnotenie úverovej bonity 

fyzických osôb by sa mali klasifikovať ako vysokorizikové. 

S posudzovaním bonity spotrebiteľa úzko súvisia aj úverové databázy, 

ktoré obsahujú údaje o úverovej histórií spotrebiteľa, pričom 

významným posunom pre prevádzkovateľov peer to peer lendingu je 

zabezpečenie prístupu k týmto databázam. 

- povinnosť pre členské štáty zaviesť hornú hranicu úrokových sadzieb, ročných 

percentuálnych mier nákladov a/alebo celkových nákladov spotrebiteľa spojených 

s úverom, 

- povinnosť členských štátov podporovať finančné vzdelávanie. Napriek tomu, že 

ustanovenie, ktoré stanovuje povinnosť členským štátom podporovať finančné 

vzdelávanie neobsahuje konkrétne modely takéhoto prístupu, máme za to, že môže 

predstavovať vhodný základ na stimuláciu zvyšovania finančnej gramotnosti 

spotrebiteľov, ktorá je základom pre správnosť a adekvátnosť prijímania ich rozhodnutí 

a to aj vo vzťahu k digitálnym nástrojom. Máme za to, že úloha Komisie, ktorá spočívať 

v identifikácií príkladov najlepších postupov členských štátov v tejto oblasti by mohla 

výrazne napomôcť k určeniu najefektívnejšieho spôsobu zvyšovania finančného 

vzdelávania a to aj vzhľadom na náročnosť tejto úlohy v rýchlo meniacich sa 

podmienkach finančného trhu. 

 Návrh smernice o spotrebiteľských úveroch potvrdzuje zásadu úplnej harmonizácie ( a 

záväzný charakter smernice). Členské štáty nedisponujú právom zaviesť odlišné ustanovenia 

                                                           
150 Ustanovenie týkajúce sa podmienky oprávnenia na výkon týchto činností sa nesie v duchu ustanovení Smernice 

MCD a zjednocuje prístup v rámci autorizácie vstupu subjektov poskytujúcich spotrebiteľské úvery (a aj 

poskytovateľov peer to peer lendingových služieb) na finančný trh, čo je možné hodnotiť pozitívne. 
151 Návrh nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú harmonizované pravidlá v oblasti 

umelej inteligencie (Artificial Intelligence Act), ktorý bol zverejnený 21. apríla 2021 
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vo vzťahu k oblastiam, na ktoré sa vzťahuje smernica, pokiaľ obsahuje harmonizované 

ustanovenia v daných oblastiach. Naopak ak neexistujú takéto harmonizované ustanovenia, 

členské štáty majú možnosť zachovať alebo zaviesť vnútroštátne právne predpisy. 

 V Návrhu smernice o spotrebiteľských úveroch absentuje ochrana spotrebiteľov, ktorí 

vystupujú v rámci peer to peer lendingu ako investori. Návrh Smernice o spotrebiteľských 

úveroch nerieši ich ochranu, nakoľko to nezodpovedá  základnému cieľu návrhu. Ochrana 

spotrebiteľov investujúcich prostredníctvom týchto platforiem a zodpovednosť platforiem voči 

týmto spotrebiteľom sa má posudzovať v inom kontexte a prípadne bude po tom nasledovať 

právny návrh.152 V tomto smere je však potrebné vziať do úvahy, že určitú mieru ochrany 

investorov Návrh smernice o spotrebiteľských úveroch už poskytuje a to z nasledovných 

dôvodov: 

- povinnosť poskytovateľa úverových služieb hromadného financovania posudzovať 

bonitu spotrebiteľa (a možnosť poskytovateľa úverových služieb hromadného 

financovania participovať na databázach) zároveň zakladá aj ochranu investora 

a zvyšuje predpoklad návratnosti jeho investície,  

- informačné povinnosti obsiahnuté v reklame, aj keď prioritne smerované 

k spotrebiteľom vystupujúcim na pozícií dlžníka, čiastočne pomáhajú znižovať 

informačnú asymetriu aj na strane investorov (aj keď dané tvrdenie nie je možné brať 

doslova, nakoľko údaje potrebné pre investora ako napr. miera výnosu a miera zlyhania 

pôžičiek sa líšia s tými, ktoré sú smerodajné pri prijímaní rozhodnutia pre spotrebiteľa- 

dlžníka),  

- autorizácia vstupu poskytovateľov úverových služieb hromadného financovania na trh, 

ich regulácia a dohľad nad nimi napomáha aj k zvýšenej ochrane samotných investorov. 

Z pohľadu peer to peer lendingu, v rámci ktorého na pozícií dlžníka vystupujú 

spotrebitelia zostáva otázka automatizovaného investovania/ riadenia portfólia neupravená. 

Do popredia tak vystupujú otázky súvisiace s odbornou spôsobilosťou obhospodarovateľa 

zadávať pokyny k investíciám na základe voľnej úvahy (aj keď v rámci zadaného mandátu) vo 

vzťahu k prijímaniu investičných rozhodnutí súvisiacich s obhospodarovaním finančných 

nástrojov klientov, špecifikácia kritérií mandátu a jeho mantinelov, nedostatočná aplikácia, 

resp. neexistencia testu vhodnosti/znalosti  v súvislosti s ochranou investora, ako aj v súvislosti 

s informačnou asymetriou, ktorá je pri automatizovanom riadení portfólia vyššia. Zároveň je 

potrebné poznamenať, že automatizované investovanie sa stáva čoraz populárnejším aj pri 

tomto druhu platforiem.153 Otázka automatizovaných procesov sa síce v Návrhu smernice 

o spotrebiteľských úveroch rieši, ale najmä v kontexte automatizovaného spracúvania údajov  

vrátane profilovania konkrétne: 

- posudzovania úverovej bonity spotrebiteľa, kedy má spotrebiteľ právo požadovať a aj 

dosiahnuť ľudský zásah zo strany veriteľa spolu so zmysluplným vysvetlením 

posúdenia úverovej bonity, ako aj právo vyjadriť svoj názor a napadnúť toto posúdenie, 

- v prípade zamietnutia žiadosti o úver je veriteľ alebo poskytovateľ úverových služieb 

hromadného financovania povinný spotrebiteľa bezodkladne informovať o tomto 

zamietnutí a aj o skutočnosti, že posúdenie úverovej bonity je založené na 

automatizovanom spracúvaní údajov, 

- zachovanie možnosti veriteľom, sprostredkovateľom a poskytovateľom úverových 

služieb hromadného financovania modifikovať cenu svojich ponúk v prípade 

konkrétnych spotrebiteľov či konkrétnych kategórií spotrebiteľov na základe 

automatizovaného rozhodovania a profilovania správania spotrebiteľov, ktoré im 

                                                           
152 Návrh Smernice o spotrebiteľských úveroch, s.8. 
153 V SR automatizované investovanie poskytujú takmer všetky peer to peer lendingové platformy. 
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umožňuje posúdiť ich kúpnu silu. V tomto prípade, ale je stanovená povinnosť 

informovať spotrebiteľov o tejto skutočnosti (aj z dôvodu zachovania ich možnosti 

zohľadniť potenciálne riziká). 

 Pri analýze krokov podniknutých v rámci EÚ, ktoré smerujú k regulácií peer to peer 

lendingu je potrebné neopomenúť ani reguláciu úverov na bývanie a peer to peer lending 

v kontexte krokov smerujúcich k regulácií tejto činnosti v oblasti úverov zabezpečených 

nehnuteľnosťou. Pokiaľ v prípade Smernice CCD je k dispozícií už samotný návrh, v prípade 

Smernice MCD prebieha len jej revízia. Kriticky je preto možné vo všeobecnej rovine hodnotiť 

nejednotný postup v rámci prijímania zmien pri nastavení novej legislatívy zameranej na 

poskytovanie úverov spotrebiteľom. Časová synchronizácia revízie a prípravy návrhu v prípade 

oboch smerníc by mohla zjednotiť prístup pri regulácií poskytovania úverov spotrebiteľom, ako 

aj vysporiadať sa s rovnakými výzvami, ktorým čelí finančný trh. V neposlednom rade by sa 

spoločný prístup, ktorý by aspoň do určitej miery mohol prekonať roztrieštenosť právnej úpravy 

v oblasti poskytovania úverov spotrebiteľom, mohol premietnuť aj do jednotlivých národných 

úprav.   

 Odlišný prístup k posudzovaniu rovnakých otázok v prípade oboch smerníc je 

markantný aj pri otázke potreby regulácie peer to peer lendingu. Pokým Návrh smernice 

o spotrebiteľských úveroch s reguláciou peer to peer lendingu priamo rátal, revízia Smernice 

MCD nepovažuje za potrebné aktuálne sa zaoberať touto otázkou, nakoľko trh s pôžičkami typu 

peer to peer a kolektívnym financovaním rezidenčných nehnuteľností podľa revízie Smernice 

MCD  zostáva malý a je pravdepodobné, že ním zostane prinajmenšom v blízkej budúcnosti. 

V správe Komisie EÚ154 k potrebe revízie Smernice MCD sa  uvádza, že peer to peer lending 

môže do budúcna v dôsledku digitalizácie predstavovať výzvu a je potrebné uvažovať nad jeho 

zahrnutím pod rámec Smernice, ale nateraz na základe vykonaných analýz, pôžičky typu peer 

to peer lending sa nezdajú byť bežným spôsobom, ako spotrebitelia financujú kúpu 

nehnuteľnosti na bývanie.155 V tomto smere je podľa revízie Smernice MCD potrebné 

monitorovanie  vývoja tohto spôsobu financovania.156  

 Napriek argumentu o veľkosti trhu s produktami peer to peer lendingu máme za to, že 

vhodnejší by bol spoločný prístup k riešeniu danej otázky a to z niekoľkých dôvodov. Finančný 

trh sa dynamicky vyvíja a to najmä s ohľadom na preferencie jeho účastníkov, najmä klientov, 

pričom reaguje na aktuálne nastavenie legislatívy. Jedným z možných dôvodov rýchleho rastu 

popularity peer to peer lendingu je aj absencia regulácie a voľnejšie pravidlá pri poskytovaní 

úverov spotrebiteľom týmto spôsobom. V prípade prijatia regulácie peer to peer lendingu pri 

poskytovaní spotrebiteľských úverov a absenciou regulácie rovnakej činnosti pri poskytovaní 

úverov na bývanie sa prehĺbi nejednotnosť legislatívneho prístupu, ktorá môže spôsobiť prudký 

nárast popularity poskytovania peer to peer lendingu pri úveroch na bývanie. Už v súčasnosti 

sa môžeme stretnúť s poskytovateľmi peer to peer lendingových služieb, ktorí medzi svojimi 

produktami ponúkajú produkt zameraný na dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti určenej na 

bývanie, pričom úver je zabezpečený záložným právom k tejto nehnuteľnosti. Vzhľadom na 

rôzne modely tohto produktu (záložné právo nebýva zapísané do katastra nehnuteľností 

v momente poskytnutia úveru, ale až v momente kedy dlžník prestáva plniť svoje záväzky zo 

zmluvného vzťahu), je otázne pod aký typ úveru by sa takýto produkt kategorizoval. V prípade 

                                                           
154 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the 

review of the Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council on credit agreements for 

consumers relating to residential immovable property, s. 10. 
155 Evaluation of the Mortgage Credit Directive 2014/17/EU Final, s. 101 
156 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the 

review of the Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council on credit agreements for 

consumers relating to residential immovable property, s. 10. 
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ak by bol považovaný za spotrebiteľský úver by spadal pod rámec Návrhu smernice 

o spotrebiteľských úveroch. V prípade, ak by sa vzhľadom na negatívne vymedzenie 

spotrebiteľského úveru (za spotrebiteľský úver sa nepovažujú  zmluvy o úvere, ktoré sú 

zabezpečené buď záložným právom k nehnuteľnosti, alebo iným porovnateľným 

zabezpečením), sa za takýto úver nepovažoval, zostal by mimo nastaveného regulačného 

rámca, čo by následne vzhľadom na absenciu regulácie (napr. pravidlá na posudzovanie 

schopnosti spotrebiteľa splácať úver, povinnosť zadávať údaje o úveroch  do registra) mohlo 

zvýšiť jeho popularitu. Týmto spôsobom by sa opätovne vytváral tlak na legislatívu v záujme 

jeho regulácie.  

 Komplexnosť problematiky je navýšená o rôzne prístupy jednotlivých legislatív 

k vymedzeniu záložného práva, ako aj z dôvodu rôznych modifikácií jeho vzniku, čím sa len 

prehlbuje nejednotnosť a roztrieštenosť právnej úpravy poskytovania úverov spotrebiteľom. 

Máme za to, že keď sa zákonodarca rozhodne pristúpiť k regulácií činnosti peer to peer 

lendingu mal by to urobiť plošne, vzhľadom na rovnaký charakter činnosti poskytovania 

úverov. Argumentom svedčiacim v prospech nejednotného postupu by mohlo byť ponechanie 

priestoru pre spotrebiteľov dofinancovať si kúpu nehnuteľnosti cez peer to peer lending (z 

dôvodu nastavenia pomeru výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti (LTV) vzhľadom na rastúce 

ceny nehnuteľností a nedostatok peňažnej rezervy. Tento argument však nie je v súlade 

s oficiálnou líniou obsiahnutou v revízií Smernice MCD, ktorá navyše upozorňuje na potenciál 

rastu tohto druhu financovania a potrebu jeho monitorovania.157 

 Napriek pomerne komplexnému zapracovaniu problematiky peer to peer lendingu, kde 

na pozícií veriteľa vystupuje osoba, ktorá neposkytuje úver v rámci svojej podnikateľskej 

činnosti a na strane dlžníka vystupuje spotrebiteľ do Návrhu smernice o spotrebiteľských 

úveroch, recentné kroky v rámci legislatívneho procesu EÚ naznačujú, že tieto zmeny 

nebudú prijaté a tento typ peer to peer lendingu zostane naďalej neregulovaným (až do 

prijatia samostatného právneho aktu).158 Rada EÚ vo svojom vyjadrení k Návrhu smernice 

o spotrebiteľských úveroch navrhuje vylúčiť spod pôsobnosti smernice peer to peer lending, 

v rámci ktorého veriteľ poskytuje úver mimo svojej podnikateľskej činnosti a na pozícií dlžníka 

vystupuje spotrebiteľ, a navrhuje prijať samostatný právny akt, ktorý by upravoval tieto vzťahy. 

Tu je potrebné zdôrazniť, že na peer to peer lendingové platformy sa smernica naďalej bude 

vzťahovať, pokiaľ budú tieto platformy konať v postavení veriteľov alebo sprostredkovateľov 

úveru (je potrebné vychádzať z vymedzenia pojmov obsiahnutých v smernici, ako aj zo 

skutočnosti, medzi akými subjektami dochádza k poskytovaniu pôžičky).159 Rovnaký názor 

nachádzame v stanovisku EBA k revízií Smernice MCD Podľa vyjadrenia  EBA pokiaľ ide o 

možnosť regulovať peer to peer lendingové platformy, EBA zastáva názor, že regulácia týchto 

platforiem má zmysel z dôvodu potreby ochrany spotrebiteľa. Regulácia by mala byť však 

zabezpečená vytvorením samostatného právneho rámca na úrovni EÚ, ktorý by ale zabezpečil 

podmienky na jednotnej báze tak pre spotrebiteľské úvery, ako aj úvery na bývanie. V prípade, 

že by sa pristúpilo k takejto legislatívnej úprave je podľa EBA vhodné kopírovať už nastavený 

rámec, ktorý je vytvorený pre služby hromadného financovania pre podnikanie, prijatý 

Nariadením ECSP. Medzi dôvody, ktoré podporujú potrebu regulácie peer to peer lendingu 

patrí: 

                                                           
157 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the 

review of the Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council on credit agreements for 

consumers relating to residential immovable property, s. 10. 
158 Stav aktuálny k 9.júnu 2022. 
159 Council of the European Union: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL on consumer credits - General approach. dostupné na 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9433-2022-REV-1/en/pdf 
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- potreba ochrany spotrebiteľa, a to tak pri spotrebiteľských úveroch, ako aj úveroch na 

bývanie, 

- potreba ochrany spotrebiteľov, ktorí vystupujú ako investori, 

- nedostatok požiadaviek na zverejňovanie informácií, 

- nedostatočné hodnotenie úverového rizika, absencia riadenia operačných rizík vo 

všeobecnosti, 

- riziko nedostatočného posúdenia úverovej bonity spotrebiteľa, čo môže viesť k jeho 

nadmernému zadlženiu (najmä pri nízkej úrovni finančnej gramotnosti v korelácií 

s nedostatkami skúseností pri využívaní digitálnych nástrojov).160 Máme za to, že táto 

skutočnosť môže zároveň viesť k zvýšeniu zlyhaných úverov, ktoré môžu ohroziť 

investície investorov ako osôb nekonajúcich v rámci podnikateľskej činnosti. 

 Rovnako významným dôvodom podporujúcim negatíva absencie regulácie peer to peer 

lendingu je skutočnosť, že v niektorých členských štátoch nie je možné subsumovať služby 

peer to peer lendnigu ani pod právnu úpravu upravujúcu poskytovanie úverov nebankovými 

subjektami a teda subjekty prevádzkujúce peer to peer lendnigovú platformu zostávajú plne 

neregulovanými.  Existencia rôznych vnútroštátnych právnych predpisov regulujúcich  peer to 

peer lendning, prípadne ich absencia ešte viac sťažuje možnosť príslušných orgánov 

monitorovať túto činnosť aj vo vzťahu k ochrane spotrebiteľov. V tomto kontexte je zároveň 

potrebné podotknúť, že vyňatie subjektov sprostredkujúcich peer to peer lendingové aktivity 

spod právomoci príslušných orgánov znemožňuje aj využitie sankčného mechanizmu, prípadne 

opatrení na nápravu nastavených v oblasti práva finančného trhu.161 

  

                                                           
160 EBA:  Opinion of the European Banking Authority on the European Commission request for technical advice 

on issues related to the Mortgage Credit Directive, EBA/Op/2022/07 
161 BOHÁČ, R. Následky porušení finančního práva. In: KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a 

finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 105 a nasl. 
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DRUHÁ KAPITOLA 

PEER TO PEER LENDING V PODMIENKACH SR 

1 Požičiavanie formou peer to peer v podmienkach SR 

 Absencia legislatívy EÚ, ktorá by upravovala činnosť peer to peer lendingu spôsobila, 

že národné úpravy jednotlivých členských štátov (a nielen členských štátov EÚ) odlišne 

pristúpili k regulácií tejto činnosti. SR sa zaraďuje medzi štáty, kde požičiavanie formou peer 

to peer lendingu patrí medzi neregulované činnosti a to najmä pri peer to peer lendingu, kde na 

pozícií dlžníka vystupuje fyzická osoba nepodnikateľ. Na podporu takéhoto záveru je potrebná 

analýza regulácie činnosti poskytovania úverov spotrebiteľom v právnom poriadku SR a to aj 

z dôvodu, že právna úprava poskytovania úverov spotrebiteľom sa vyznačuje pomerne 

striktným nastavením povinností veriteľov, čo prehlbuje rozdielne podmienky pre výkon 

činnosti peer to peer lendingu. Nastavenie povinností veriteľov pri poskytovaní úverov 

spotrebiteľom odráža národné špecifiká trhu s úvermi spočívajúce aj vo zvyšujúcej sa 

zadlženosti domácností.  

 

Z daného dôvodu sa v nasledovnom texte pokúsime uviesť a analyzovať hlavné dôvody 

nemožnosti subsumovať činnosť peer to peer lendingu pod existujúcu legislatívu upravujúcu 

činnosť poskytovania úverov spotrebiteľom. Podstatnou sa javí aj otázka postavenia dlžníka a 

investora ako finančného spotrebiteľa v týchto vzťahoch a následné vymedzenie prípadnej 

pôsobnosti NBS. Analýzou vybraných aspektov činnosti poskytovania úverov spotrebiteľom sa 

identifikujú najmarkantnejšie riziká absencie regulácie činnosti peer to peer lendningu s cieľom 

formulovania návrhov de lege ferenda. 

 

Potreba analyzovať problematiku regulácie peer to peer lendingu v podmienkach SR  je 

daná nielen potrebou vysporiadať sa s otázkou regulácie tejto činnosti na národnej úrovni, ale 

zároveň potreba zohľadniť špecifiká jednotlivých právnych poriadkov vo vzťahu k regulácií 

peer to peer lendingu bola prízvukovaná viacerými autormi v dôsledku absencie štúdií 

zameraných na peer to peer lending na národných úrovniach.162 Rozmanitosť peer to peer 

lendingu zvyšuje nároky kladené na tvorbu legislatívy a regulátorov na finančnom trhu, pričom 

tvorba legislatívy je priamo ovplyvnená reálnym stavom na finančnom trhu vrátane 

obchodných modelov už existujúcich subjektov poskytujúcich požičiavanie formou peer to peer 

lending, ktoré sa líšia od štátu k štátu (pričom ich činnosť má často cezhraničný charakter). 

Z daného dôvodu odlišné prístupy k regulácií peer to peer lendingu na národných úrovniach, 

ako aj identifikácia rizík a problémov, ktorým musí legislatíva čeliť, môže pomôcť formulovať 

návrhy de lege ferenda. Rovnako je potrebné pri tvorbe legislatívy upravujúcej peer to peer 

lending zohľadniť aj možné budúce alternatívy tejto činnosti (a to aj vzhľadom na jej 

dynamický vývoj)163, ktoré môžu byť vo veľkej miere ovplyvnené už existujúcimi tendenciami 

                                                           
162 Nakoľko sú k dispozícií najmä  štúdie rozoberajúce peer to peer lending v podmienkach Číny a Spojených 

štátov amerických. ZIEGLER,T.SCHNEOR,R. Lending Crowdfunding: Principles and Market Development. In: 

Shneor R., Zhao L., Flåten BT. (eds) Advances in Crowdfunding. Palgrave Macmillan, Cham. 2020, s. 87. V rámci 

vedeckého výskumu sa málo autorov venuje problematike samotnej regulácie peer to peer lendingu. Bližšie  

BASHA, A., ELGAMMAL M., ABUZAYED, M. Online peer-to-peer lending: A review of the literature. In 

Electronic Commerce Research and Applications. 2021, č. 48., TRITTO, A., JUNAEDI, V.A. Governing the gold 

rush into emerging markets: a case study of Indonesia’s regulatory responses to the expansion of Chinese-backed 

online P2P lending. In Journal of Financial Innovation. 2020, č. 6. s.1-24. 
163 Federation of German Consumer Organisations.  Position paper of the Federation of German Consumer 

Organisations (vzbv) on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on consumer 

credits, p.6 [cit. 1.6. 2022] Dostupné na https://www.vzbv.de/sites/default/files/2021-

09/Position%20paper%20on%20the%20proposal%20for%20a%20CCD.pdf 

 



63 
 

vývoja peer to peer lendingu na národných úrovniach. Identifikácia problémov spojených 

s poskytovaním peer to peer lendingu v právnych poriadkoch jednotlivých štátov môže byť 

nápomocná pri tvorbe legislatívy na úrovni EÚ, ktorá je v tomto období mimoriadne aktuálna 

z dôvodu prebiehajúcej kreácie legislatívy zameranej na úpravu činnosti peer to peer lendingu, 

kde ako dlžník vystupuje spotrebiteľ (návrh Smernice o spotrebiteľských úveroch  a zmeny 

v prístupe k regulácií peer to peer lendingu, ktoré boli pôvodne obsiahnuté v tomto návrhu). 

 

 Cieľom nasledovného textu je na základe identifikovanej absencie štúdií zameraných 

na právnu reguláciu peer to peer lendingu v jednotlivých štátoch poskytnúť výsledky analýzy 

peer to peer lendingu v SR a to nasledovných hľadísk: 

- charakteru peer to peer lendingu v podmienkach SR z pohľadu subjektov, ktoré v ňom 

vystupujú,  

- miery regulácie na finančnom trhu v podmienkach SR,  

- identifikácie problematických aspektov poskytovania peer to peer lendingu aj 

v kontexte aktuálne nastaveného právneho rámca činnosti poskytovania úverov 

spotrebiteľom s dôrazom na: 

 rozhodovaciu prax súdov, 

 opatrenia na znižovanie zadlženosti domácností (databázy, posudzovanie 

úverovej bonity),164 

 ochranu spotrebiteľa vo všeobecnosti v právnych vzťahoch vznikajúcich 

v rámci peer to peer lendingu. 

 Na základe takto stanoveného postupu je možné následne formulovať návrhy de lege 

ferenda, ktoré budú reflektovať aj špecifické podmienky finančného trhu v SR v oblasti 

poskytovania úverov. 

 

2 Vybrané aspekty regulácie činnosti poskytovania úverov spotrebiteľom v právnom 

poriadku SR165 

 Právny poriadok SR sa vyznačuje pomerne striktným nastavením regulácie 

poskytovania úverov spotrebiteľom. Medzi najvýznamnejšie míľniky z pohľadu regulácie 

poskytovania úverov spotrebiteľom môžeme zaradiť: 

 

- Transpozícia oboch smerníc upravujúcich poskytovanie úverov spotrebiteľom sa 

prejavila v prijatí dvoch osobitných zákonov a to ZoSÚ a ZoÚB. 

- Rozšírenie pôsobnosti NBS, ktorá od roku 2015 pôsobí aj ako orgán ochrany 

spotrebiteľa na slovenskom finančnom trhu, čo znamená, že dohliada na ochranu práv 

finančných spotrebiteľov a iných klientov s cieľom prispieť k bezpečnému a zdravému 

fungovaniu finančného trhu.166 

- Možnosť NBS vykonať dohľad pod utajenou identitou od 1. januára 2015 a využiť takto 

získané výstupy, ktoré vedia identifikovať reálne problémy a medzery v legislatíve v 

rámci ďalšej normotvorby zo strany NBS.167 

                                                           
164 V prípade existencie osobitného zákonného splnomocnenia môže NBS vydávať opatrenia, ktoré predstavujú 

všeobecne záväzné predpisy. 
165 Kapitola čiastočne čerpá aj z článku HESEKOVÁ, S. Legislatívne zmeny v poskytovaní úverov na bývanie. In. 

Justičná revue.2016,  č. 12, s. 1384-1394. 
166  K 1. januáru 2015 prestala vykonávať kontrolu dodržiavania povinností týkajúcich sa spotrebiteľských úverov 

Slovenská obchodná inšpekcia a výkon dohľadu v tejto veci prevzala NBS. 
167 K normotvorbe zo strany NBS je potrebné poznamenať, že napriek tomu, že NBS nemá zákonodarnú iniciatívu 

a nemôže sama predložiť návrh zákona významnou mierou sa podieľa na tvorbe návrhov zákonov v oblasti 
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- Autorizácia vstupu nebankových subjektov poskytujúcich úvery spotrebiteľom na 

finančný trh. Od  roku 2015 potrebujú nebankové spoločnosti povolenie NBS na 

poskytovanie úverov spotrebiteľom.168 Táto zmena bola zabezpečená novelou zákona o 

spotrebiteľských úveroch, ktorou  bol NBS k 1. aprílu 2015 zverený nielen dohľad nad 

„nebankovkami“, ale aj povoľovací proces subjektov, ktoré budú mať naďalej záujem 

poskytovať spotrebiteľské úvery bez bankovej licencie.169 

 

 

2.1 Rozsah regulácie činnosti poskytovania úverov spotrebiteľom 

 Konštrukcia právnej úpravy činnosti poskytovania úverov kopíruje prijatie oboch 

smerníc a obsahovo prispôsobuje právnu úpravu špecifikám slovenského finančného trhu 

v sektore poskytovania úverov. Základná právna úprava spočíva v delení úverov na 

spotrebiteľské úvery a úvery na bývanie, pričom pod takto stanovené typy úverov subsumuje 

doteraz existujúce legislatívne zakotvené úvery ako je mladomanželský úver, stavebný úver 

alebo hypotekárny úver. Prijatie ZoÚB (a to aj vzhľadom na princíp minimálne harmonizácie 

Smernice MCD) znamenalo pomerne komplexné nastavenie regulačného rámca pre 

poskytovanie úverov spotrebiteľom, pričom takto nastavenú legislatívu dopĺňajú opatrenia 

NBS zamerané najmä na posudzovanie schopnosti spotrebiteľa splácať úver, v rámci ktorých 

sa reflektuje aj problematika vysokej zadlženosti, ktorá je typická pre finančný trh SR.  

 Pri pohľade na právnu úpravu činnosti poskytovania úverov je možné konštatovať, že 

právna úprava je roztrieštená do viacerých právnych predpisov. Určitým zjednocujúcim 

faktorom je práve prijatie ZoÚB, ktorý spolu so ZoSÚ zjednocuje práva a povinnosti 

zmluvných strán pri poskytovaní doteraz legislatívne zakotvených typoch úverov cez ich 

subsumovanie  pod jeden alebo druhý právny predpis. Napriek tejto skutočnosti je potrebné pri 

posudzovaní zmluvného vzťahu, do ktorého vstupujú zmluvné strany pri poskytovaní úveru, 

ako aj z pohľadu zabezpečenia úveru, vziať do úvahy celý rad ďalších právnych predpisov, 

medzi ktoré patria: 

- OZ 

- OBZ 

- BankZ 

- ZoSÚ 

- ZoÚB 

- ZoD 

- Zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení (ďalej len „zákon o stavebnom sporení“) 

- Zákon  č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej 

rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o ochrane spotrebiteľa“) 

- Zákon o č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej 

národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dražbách“) 

- Opatrenie NBS č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti 

spotrebiteľa splácať úver na bývanie (ďalej len „opatrenie č. 10/2016“)170  a Opatrenia 

                                                           
finančného trhu najmä v spolupráci s Ministerstvom financií SR, bližšie § ods. 3 písm.g) zákona č. 747/2004 z.z. 

o dohľade nad finančným trhom 
168 Bližšie aj SEDLÁČKOVÁ, O. Nové povinnosti poskytovateľov spotrebiteľských úverov od 1. apríla 2015. In. 

Biatec, 2015,  č. 6. 
169 Bližšie aj KERAČÍK, J. Krátky exkurz do oblasti spotrebiteľských úverov. In Biatec, 2015, č. 6. 
170 Viaceré princípy vychádzali z  Odporúčania NBS č. 1/2014, ktoré prvýkrát zaviedlo limity na podiel úveru 

k  zabezpečeniu, veľkosť splátky k  príjmu, splatnosť úverov a  iné. 
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NBS č. 10/2017 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa 

splácať spotrebiteľský úver (ďalej len „opatrenie č. 10/2017“). 

 Analýza jednotlivých aspektov zmluvných vzťahov pri poskytovaní úverov 

spotrebiteľom v zmysle aplikácie konkrétnych právnych predpisov bude slúžiť ako základ pre 

následnú analýzu právnych vzťahov, ktoré vznikajú v rámci peer to peer lendingu 

v podmienkach SR. 

 Základ právnej úpravy poskytovania úverov nachádzame v OBZ, v ustanoveniach  

upravujúcich zmluvu o úvere.171 Vzhľadom na celkovú povahu OBZ je možné  vo všeobecnej 

rovine konštatovať, že dané ustanovenia sa vyznačujú vysokou dispozitívnosťou, čo umožňuje 

obom zmluvným stranám pomerne flexibilne reagovať na ekonomické požiadavky oboch 

zmluvných strán a zároveň na zmeny na finančnom trhu. Táto dispozitívnosť je v  prelomená:  

- ustanoveniami zameranými na ochranu spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany 

v zmysle OZ a zákona o ochrane spotrebiteľa172, 

- ustanoveniami osobitných právnych predpisov, ktoré upravujú konkrétne druhy úverov, 

- princípom autorizácie vstupu veriteľov na finančný trh v prípade úverových inštitúcií 

a nebankových subjektov. 

 Z pohľadu ochrany spotrebiteľa sa podstatným javí § 52 ods. 2 OZ podľa ktorého 

„Ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne 

vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, 

ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo 

účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné. Na všetky právne vzťahy, ktorých 

účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj 

keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva.“ Na to, aby sa súkromnoprávna zmluva 

mohla považovať za spotrebiteľskú zmluvu, musí byť splnená podmienka, že zmluvnými 

stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ.173 Pri hodnotení právneho 

režimu zmluvy o úvere je podstatné, že ide zmluvný typ, ktorý nemá obdobu v OZ.174  Z tohto 

dôvodu sa na zmluvné vzťahy, ktorých obsahom je záväzok veriteľa, že na požiadanie dlžníka 

poskytne v jeho prospech peňažné prostriedky do určitej sumy, a záväzok dlžníka, že 

poskytnuté peňažné prostriedky vráti a zaplatí úroky, použije osobitná úprava OBZ obsiahnutá 

v § 497 – 507 OBZ. Zároveň sa však uplatňuje aj úprava podľa OZ a to pre všeobecnú úpravu 

napr. otázky premlčania, následkov porušenia zmluvnej povinnosti ako aj ďalších, teda 

v prípade konkurujúcej úpravy, sa použijú ustanovenia OZ.175 

                                                           
171 Typovo blízka je zmluva o pôžičke, tento zmluvný typ sa však líši odlišným predmetom plnenia aj spôsobom 

vzniku zmluvy. Pôžička môže byť jedným z východiskových inštitútov pre investovanie na finančnom trhu, ktorý 

môže viesť k zhodnoteniu majetku, ale nepredstavuje správu cudzieho majetku. ČUNDERLÍK,L., ČUNDERLÍK 

ČERBOVÁ, V. Zmluvy o poskytnutí finančnej služby - 1. časť spoločné východiská, základné inštitúty pre správu 

majetku a inštitút úročenia (v súvislostiach rímskeho a kánonického práva). In Právny obzor. 2020,  č. 5, s. 391. 
172 Bližšie k problematike k základom potreby ochrany slabšej strany pozri aj : ČUNDERLÍK ČERBOVÁ, 

V.  Ochrana slabšej strany a rímske právo. Kontroverzní názory v právu. Praha: Leges, 2015. ISBN 978-80-7502-

111-3. S. 152-158. 
173 FEKETE, I.: Občiansky zákonník 1.Veľký komentár, Bratislava:Eurokódex.  2011 s.448 . 
174 Otázka, či nejaký inštitút je alebo nie je osobitne upravený, však môže byť sporná v prípade, kedy inštitút 

Obchodného zákonníka je osobitnou úpravou inštitútu Občianskeho zákonníka. Napríklad mandátna zmluva. 

Bližšie aj Mandátna zmluva § 566-576 , SMALIK, M.  Obchodný zákonník 2. zv. : veľký komentár. Mandátna 

zmluva § 566-576, Žilina : Eurokódex, 2016. 
175 NBS: Stanovisko Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 21. apríla 2015 č. 1/2015 

k použitiu Občianskeho zákonníka v spotrebiteľských obchodných vzťahoch, dostupné na https://nbs.sk/dohlad-

nad-financnym-trhom/legislativa/legislativa/detail-dokumentu/stanovisko-utvaru-dohladu-nad-financnym-trhom-

narodnej-banky-slovenska-z-21-aprila-2015-c-1-2015-k-pouzitiu-obcianskeho-zakonnika-v-spotrebitelskych-

obchodnych-vztahoch/ 
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 Potreba ochrany spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany sa prejavuje aj pri otázke 

zabezpečenia úveru, ktoré je špecifikované najmä v ZoÚB a opatrení NBS zameraného na 

posudzovanie schopnosti spotrebiteľa splácať úver. Všeobecné ustanovenia, ktoré stanovujú 

reštrikcie k zabezpečeniu spotrebiteľských zmlúv, nachádzame aj v zákone o ochrane 

spotrebiteľa, podľa ktorého 

- sa vylučuje zabezpečenie úveru, ktorý je poskytovaný spotrebiteľovi zmenkou alebo 

šekom, 

- sa podmieňuje možnosť používanie dohôd o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov ako 

zabezpečovacieho inštitútu splnením špeciálnych podmienok zameraných na ochranu 

spotrebiteľa.176 

 Pre doplnenie posúdenia tejto otázky z pohľadu Smernice CCD; Smernica CCD 

neobsahuje právnu úpravu o zárukách, konkrétne o zmenkách, ktoré slúžia na zabezpečenie 

úveru. Právna úprava, ktorá predchádzala Smernici CCD, obsahovala ustanovenie o zmenkách. 

Stanovovala, že členské štáty, ktoré umožňujú dať spotrebiteľovi záruku cez inštitút zmenky 

vrátane dlžných úpisov a šekov, zabezpečia, že spotrebiteľ je vhodne chránený, ak zabezpečuje 

týmito prostriedkami úver.177 Dané ustanovenie však nebolo prevzaté do Smernice CCD. 

Napriek tomu, že prvý návrh Komisie na zmenu a doplnenie predchádzajúcej smernice 

obsahoval dokonca ešte prísny zákaz, aby veriteľ požadoval od spotrebiteľa alebo mu navrhol 

zmenku ako formu zabezpečenia spotrebiteľského úveru, v prijatom znení Smernice CCD 

absentuje akékoľvek ustanovenie o zmenkách.178  Na doplnenie je potrebné vziať do úvahy aj 

ustanovenia   Smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach 

v spotrebiteľských zmluvách. V zmysle aktuálne nastavenej legislatívy SR je však analýza 

týchto ustanovení bezpredmetná. 

 Určitú formu ochrany spotrebiteľa, ale nielen spotrebiteľa, predstavuje aj zákon 

o dražbách a to najmä z pohľadu procesu realizácie záložného práva. V praxi sú 

navrhovateľmi dražby často práve záložní veritelia, ktorí sú zároveň veriteľmi z úverovej 

zmluvy. Medzi ochranné ustanovenia môžeme zaradiť zákaz dražiť nehnuteľné veci, ak 

hodnota pohľadávky bez jej príslušenstva zabezpečenej záložným právom ku dňu oznámenia o 

začatí výkonu záložného práva neprevyšuje 2 000 EUR, stanovenie procesu ohodnotenia 

predmetu dražby, priebehu dražby a opakovanej dražby. 

 

 2.2  Autorizácia vstupu subjektov na finančný trh v oblasti poskytovania úverov 

 Významný zásah do dispozitívnosti ustanovení OBZ pri poskytovaní úverov je 

podmienka autorizácie vstupu veriteľov na finančný trh, ktorá sa odvíja od  

- pôvodu zdrojov, z ktorých veritelia poskytujú úver a  

- typu úveru, ktorý veritelia poskytujú, pričom v tomto smere je smerodajné postavenie 

spotrebiteľa na pozícií dlžníka. 

                                                           
176 § 5a Zabezpečenie záväzkov spotrebiteľa Zákona o ochrane spotrebiteľa 
177   Článok 10 smernice Rady 87/102/EHS z 22. decembra 1986 o aproximácii zákonov, iných právnych 

predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú spotrebiteľského úveru (Ú. v. ES L 42, 1987, 

s. 48; Mim. vyd. 15/001, s. 326). 
178 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, Vec C-176/17 Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej proti 

Mariuszovi Wawrzosekovi, NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY JULIANE KOKOTT prednesené 

26. apríla 2018  
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 Z pohľadu pôvodu zdrojov, z ktorých sa poskytuje úver je autorizácia vstupu na 

finančný trh typická pre banky, ktoré majú v zmysle § 3 ods. 1 a 2 BankZ na prijímanie vkladov 

a poskytovanie úverov právny monopol. Bez bankového povolenia nemôže nikto prijímať 

vklady a bez bankového povolenia nemôže nikto poskytovať úvery a pôžičky v rámci predmetu 

svojho podnikania alebo predmetu inej svojej činnosti, z návratných peňažných prostriedkov 

získaných od iných osôb na základe verejnej výzvy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.179 

 Druhý, pomyselný, okruh autorizácie vstupu veriteľov na finančný trh je podmienený 

typom úveru a najmä skutočnosťou, že takýto veritelia v rámci svojej podnikateľskej činnosti 

poskytujú alebo sľubujú poskytnúť úver spotrebiteľovi. Táto podmienka autorizácie sa spája 

s veriteľmi tzv. nebankovými subjektmi, ktorí poskytujú spotrebiteľský úver alebo úver na 

bývanie. ZoSÚ rozlišuje možnosť poskytovať úvery bez obmedzenia rozsahu a v obmedzenom 

rozsahu a závislosti od toho determinuje základné podmienky na udelenia povolenia 

nebankovému subjektu zo strany NBS.180 Zároveň explicitne stanovuje, že veriteľ je oprávnený 

ponúkať a poskytovať spotrebiteľské úvery len na základe povolenia udeleného NBS.181 Pri 

povolení na poskytovanie spotrebiteľských úverov platia rovnaké zásady ako pri bankovom 

povolení a teda, že sa udeľuje na neurčitý čas, (pokiaľ na základe žiadosti o povolenie takéto 

povolenie nie je udelené na určitý čas),  je neprevoditeľné na inú fyzickú osobu alebo na inú 

právnickú osobu, neprechádza na právneho nástupcu. Podmienky na udelenie povolenia má  

veriteľ povinnosť dodržiavať nepretržite počas celej doby platnosti povolenia. Podmienky na 

udelenie povolenia napr. pokrývajú požiadavky na: 

- splatenie peňažného vkladu do základného imania a dôveryhodnosť jeho pôvodu, 

- požiadavky na odbornú spôsobilosť, bezúhonnosť a dôveryhodnosť fyzickej osoby, 

ktorá má zastávať podstatné funkcie, 

- bezúhonnosť veriteľa, 

- vytvorenie systému na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a 

systému na poskytovanie spotrebiteľských úverov, 

- vhodnosť právnickej osoby, ktorá spočíva v absencií sankcií uložených voči tejto osobe, 

účasti v konkurznom konaní, reštrukturalizácií a pod.182 

 Tieto podmienky sú kľúčové aj pre udelenie povolenia na poskytovanie úverov na 

bývanie. ZoÚB explicitne rozlišuje medzi dvoma základnými skupinami veriteľov, ktorí môžu 

poskytovať úvery na bývanie a to 

- bankou, resp. zahraničnou banka alebo pobočkou zahraničnej banky, ktorá má udelené 

bankové povolenie od NBS a ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti poskytuje 

alebo sľubuje poskytnúť úver na bývanie, 

- veriteľmi, ktorí sú môžu byť fyzickou alebo právnickou osobou. 

 Druhá skupina veriteľov môže poskytovať úvery na bývanie len za podmienky, že má 

udelené povolenie podľa ZoSÚ. Okrem toho musí byť splnená podmienka preukázania 

dostatočného základného imania, resp. vlastných peňažných zdrojov fyzickej osoby vo výške 

16 600 000 EUR. Pôvodné znenie ZoÚB sa v legislatívnom procese precizovalo o dané 

                                                           
179ČUNDERLÍK,L., ČUNDERLÍK ČERBOVÁ, V. Zmluvy o poskytnutí finančnej služby - 2. časť vybrané 

finančnoprávne aspekty niektorých bankových zmlúv a zmlúv o investičnej službe, možnosť zavedenia záporného 

úroku na bankovom vklade (obligatórnosť výnosu pre klienta finančnej inštitúcie). In Právny obzor. 2020,  č. 6 ,s. 

473. 
180  Veriteľ poskytuje spotrebiteľské úvery v obmedzenom rozsahu, ak celkový objem ním poskytnutých 

spotrebiteľských úverov neprekročí 10 000 eur.  
181 §20 ZoSÚ. Povolenie môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí žiadateľ spĺňať pred začatím poskytovania 

spotrebiteľských úverov alebo ktoré musí dodržiavať pri poskytovaní spotrebiteľských úverov. 
182 §20 ZoSÚ 
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ustanovenie, podľa ktorého musí mať veriteľ, ktorý chce poskytovať úvery na bývanie nielen 

povolenie podľa ZoSÚ, ale ak ide o fyzickú osobu, musí hodnoverne preukázať vlastné peňažné 

prostriedky na poskytovanie úverov na bývanie vo výške najmenej 16 600 000 eur a ďalšie 

peňažné prostriedky určené na poskytovanie úverov na bývanie, a ak ide o právnickú osobu 

musí splatiť základné imanie vo výške najmenej 16 600 000 eur. Podľa pozmeňujúceho návrhu 

sa majú tak stanoviť rovnocenné predpoklady na získanie povolenia na poskytovanie úverov na 

bývanie s bankami, čím sa zvýši aj ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu v súvislosti s 

poskytovanými úvermi na bývanie.183 

 Týmto prístupom sa definitívne rozlíšili tri základné spôsoby poskytovania úverov v SR 

a to 

- poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez 

verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, pričom táto činnosť 

predstavuje voľnú živnosť zapísanú v predmete podnikania (činnosti) podnikateľského 

subjektu v obchodnom registri a riadi sa dispozitívnymi ustanoveniami OBZ, 

- činnosť poskytovania úverov spotrebiteľom (spotrebiteľských úverov alebo úverov na 

bývanie) na základe povolenia NBS (podstatným znakom je prijímateľ úveru- 

spotrebiteľ a podnikateľský charakter tejto činnosti na strane veriteľa), 

- činnosť poskytovania úverov na základe bankového povolenia udeleného NBS podľa 

BankZ.184 

 Podmienky autorizácie vstupu veriteľov poskytujúcich úvery spotrebiteľom na finančný 

trh v závislosti od typu úveru sú tak pokryté BankZ (v prípade úverových inštitúcií), zákonom 

o stavebnom sporení (v prípade stavebných úverov) a ZoSÚ a ZoÚB. 

 Veritelia, ktorí disponujú povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov a úverov 

na bývanie sa zároveň považujú za dohliadané subjekty, čo je významné aj z hľadiska 

postavenia dlžníka ako finančného spotrebiteľa a právomocí NBS.185 Od  januára 2015 NBS 

pôsobí ako orgán ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu. Novelou ZoD sa modifikoval aj 

cieľ dohľadu, ktorým je  prispievať k stabilite finančného trhu ako celku a tiež k bezpečnému a 

zdravému fungovaniu finančného trhu aj v záujme ochrany finančných spotrebiteľov a iných 

klientov na finančnom trhu, čím sa zohľadnilo navrhnuté rozšírenie dohľadu nad finančným 

trhom o dohľad v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov. Pôsobnosť NBS pri dohľade nad 

finančným trhom sa výslovne rozšírila o dohľad v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov 

a do zákona sa doplnila  definícia finančného spotrebiteľa v ustanovení §1 ods. 3 písm. c) ZoD. 

Na efektívny výkon nových kompetencií boli v návrhu novely zákona o dohľade zavedené nové 

inštitúty. Patrí k ním dohľad na mieste vykonávaný pod utajenou identitou, tzv. mystery 

shopping. Zavedenie možnosti vykonávať dohľad pod utajenou identitou pomohlo 

identifikovať závažné nedostatky a to najmä vo vzťahu k činnostiam nebankových subjektov 

pri poskytovaní úverov spotrebiteľom. 

 Medzi identifikované nedostatky, ktoré boli zistené NBS prostredníctvom výkonu 

dohľadu pod utajenou identitou môžeme podľa tlačovej správy NBS, zverejnenej koncom roka 

2015, zaradiť: nedostatočné preverovanie alebo úplná absencia  preverovania schopnosti 

spotrebiteľa splácať úver; poskytovanie spotrebiteľského úveru v hotovosti; ponúkanie tzv. 

doplnkových služieb, teda služieb, ktoré výrazne predražovali spotrebiteľský úver a neboli 

                                                           
183 U z n e s e n i e Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet z 3. novembra 2015, sp.zn. 

1617/2015, Bližšie aj HESEKOVÁ, S. Legislatívne zmeny v poskytovaní úverov na bývanie. In. Justičná 

revue.2016,  č. 12, s. 1384-1394. 
184 Na potrebu rozlišovania týchto činností upozorňuje aj NBS, bližšie https://nbs.sk/dohlad-nad-financnym-

trhom/dohlad/veritelia/rozlisovanie-oznacenia/ 
185 Porovnaj  § 1 ods.3 ZoD.  
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úplne v záujme spotrebiteľa; vyvíjanie tlaku veriteľov na spotrebiteľov, aby si namiesto 

spotrebiteľského úveru požiadali o podnikateľský úver ( v prípade ak vystupovali aj ako fyzické 

osoby podnikatelia) a využívanie zmeniek ako zabezpečovacieho inštitútu.186 V oblasti 

sankčných konaní pri ochrane spotrebiteľa sa zaviedli skrátené formy konania, ktorými sú 

blokové konanie a rozkazné konanie.187  

 Pre zodpovedanie otázky vymedzenia pôsobnosti NBS pri ochrane spotrebiteľa sa 

zásadnou javí otázka samotnej definície finančného spotrebiteľa. Finančný spotrebiteľ je 

v zmysle ZoD spotrebiteľ na finančnom trhu, s ktorým pri ponúkaní finančnej služby alebo pri 

uzatváraní alebo plnení spotrebiteľskej zmluvy o poskytnutí finančnej služby koná dohliadaný 

subjekt alebo osoba konajúca v mene alebo na účet dohliadaného subjektu. Základnými znakmi 

naplnenia definície finančného spotrebiteľa je teda postulát postavenia spotrebiteľa na jednej 

strane a dohliadaného subjektu na strane druhej. Na základe takéhoto vymedzenia finančného 

spotrebiteľa je možné konštatovať, že dlžník pri poskytovaní spotrebiteľských úverov alebo 

úverov na bývanie napĺňa znaky tejto definície, keďže ide o spotrebiteľa s ktorým koná veriteľ, 

ktorý je dohliadaným subjektom. Dlžník právnom vzťahu založenom na zmluve o úvere 

uzavretej v zmysle ZoSÚ, alebo v zmysle ZoÚB, požíva zákonom stanovenú ochranu NBS. 

V tomto smere je však potrebné zdôrazniť, že v zmysle ZoD sa dohľad vykonáva vo verejnom 

záujme, predmetom dohľadu nad dohliadanými subjektmi nie sú spory z právnych vzťahov 

medzi dohliadanými subjektmi a ich klientmi, na ktorých prejednávanie a rozhodovanie sú 

príslušné súdy alebo iné orgány podľa osobitných predpisov a to platí aj pre ochranu finančných 

spotrebiteľov.188   

 Napriek zavedeniu nových nástrojov na ochranu finančného spotrebiteľa do piatej časti 

ZoD, deklarovaný záujem NBS zameraný na ochranu spotrebiteľa, ktorý sa odráža aj 

v legislatívne zakotvenom cieli dohľadu nad finančným trhom189, nespočíva v sankčnom 

konaní, ale v prevencii pred porušovaním povinností zo strany dohliadaných subjektov. Do 

preventívnej činnosti NBS môžeme zaradiť ambíciu jasne a jednoznačne definovať benchmark 

správania sa dohliadaných subjektov prostredníctvom metodických usmernení a odporúčaní, 

ktoré budú interpretovať obsah predpisov upravujúcich povinnosti pri ponuke finančných 

služieb spotrebiteľom.190 Ako preventívny nástroj má slúžiť aj zverejňovanie výrokov 

a odôvodnení právoplatných rozhodnutí vo veciach ochrany finančných spotrebiteľov. Tento 

preventívny nástroj môže podľa nášho názoru priniesť pozitívne výsledky v dvoch líniách, a to 

jednak v rámci zvyšovania dôvery zo strany spotrebiteľov na finančnom trhu a jednak dané 

rozhodnutia môžu slúžiť ako podklad pre vyhodnotenie adekvátneho výkonu činnosti pre 

dohliadané subjekty v oblastiach, v ktorých absentujú stanoviská alebo odporúčania NBS. 

Stanoviskách a metodické usmernenia NBS,  majú  odporúčací charakter a predstavujú právny 

názor NBS. Spravidla však obsahujú vyhlásenie, že tento právny názor bude uplatňovaný pri 

výkone dohľadu a vedení prvostupňových konaní, a teda de facto z nich vyplýva ich právne 

záväzný charakter na všetky prípady rovnakého druhu a neurčitého počtu.191 Stanoviská a 

                                                           
186 SZABÓ, Z.: Teória a prax uzatvárania zmlúv o spotrebiteľskom úvere v nebankových spoločnostiach. In Biatec, 

2015, č.10, s.10-11. 
187 Bližšie k zmenám aj FUSEK, R.: Národná banka Slovenska prevezme spotrebiteľský dohľad na finančnom 

trhu, In Biatec, 2014, č. 1. 
188 Ustanovenie § 2 ods.3 zákona o dohľade nad finančným trhom  
189 Cieľom dohľadu nad finančným trhom je v zmysle zákona o dohľade nad finančným trhom prispievať k 

stabilite finančného trhu ako celku, ako aj k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu v záujme 

udržiavania dôveryhodnosti finančného trhu, ochrany finančných spotrebiteľov a iných klientov na finančnom trhu 

a rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže. 
190 Bližšie § 1 ods.3 písm. a) zákona o dohľade nad finančným trhom 
191 SLEZÁKOVÁ, A., MIKLOŠ, P. a kol.: Zákon o dohľade nad finančným trhom. Komentár. Bratislava: Wolters 

Kluwer SR s.r.o., 2018, s.42. 
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metodické usmernenia alebo odporúčania je NBS oprávnená vydávať aj bez výslovného 

zákonného splnomocnenia. 

 Preventívna činnosť spočíva aj vo vyrovnávaní informačnej asymetrie medzi 

spotrebiteľmi a dohliadanými subjektmi a to najmä vo zvyšovaní finančnej gramotnosti 

spotrebiteľov prostredníctvom sprostredkovania informácií zrozumiteľnou formou.192 V rámci 

webového sídla NBS bola za týmto účelom zriadená sekcia určená prevažne pre spotrebiteľov, 

ktorá je zameraná na zrozumiteľné sprostredkovanie informácií týkajúcich sa najčastejšie 

využívaných finančných produktov a služieb.193 V tomto kontexte je potrebné spomenúť aj 

Stratégiu NBS  na podporu finančnej gramotnosti, ktorej prijatie bolo odôvodnené cieľom NBS 

podieľať na implementácii vzdelávania zameraného na podporu rozvoja finančnej gramotnosti 

a zabezpečiť primeranú informovanosť o činnosti NBS. V rámci stratégie NBS na podporu 

finančnej gramotnosti, NBS venuje pozornosť aj zvyšovaniu finančnej gramotnosti v oblasti 

poskytovania úverov a to aj z dôvodov rizika rastu zadlženosti domácností.194 Tieto kroky sú 

v súlade s navrhovanými ustanoveniami Návrhu smernice o spotrebiteľských úveroch, ktoré 

ukladajú členským štátom povinnosť presadzovať opatrenia na podporu vzdelávania 

spotrebiteľov, pokiaľ ide o zodpovedné prijímanie úverov a riadenie dlhu, najmä v súvislosti 

so zmluvami o spotrebiteľskom úvere.195 Máme za to, že takto koncipovaný prístup môže slúžiť 

k zvyšovaniu nízkej úroveň finančnej gramotnosti spotrebiteľov, ktorá je zapríčinená viacerými 

faktormi, spočívajúcimi v určitej nekoncepčnosti finančného vzdelávania v rámci základného 

edukačného procesu, ako aj v zložitej legislatíve.196 

 

2.3  Špecifiká finančného trhu SR v oblasti poskytovania úverov197 

 Vysoká miera regulácie poskytovania úverov spotrebiteľom v podmienkach SR je úzko 

spätá s mierou rastu zadlženosti slovenských domácností, ktorá predstavuje dlhodobo 

identifikované riziko pre finančný trh v SR. Úvery poskytnuté domácnostiam v SR vykazujú 

dlhodobo pomerne vysoké medziročné rasty.198  Zvyšujúca sa zadlženosť domácností je spojená 

s viacerými rizikami. Na základe správ NBS o finančnej stabilite, je možné konštatovať, že 

zadlženosť domácností, ktorá je spojená so silným rastom úverov domácností má tendenciu 

prispievať k vytváraniu nerovnováh na finančnom trhu a vyššia miera zadlženosti  zvyšuje 

citlivosť domácností na možný negatívny vývoj v budúcnosti. Z pohľadu finančnej stability, 

NBS dospela k záveru, že je dôležité nepodceňovať budúce potenciálne riziká, ktoré spočívajú 

                                                           
192 Bližšie FUSEK, R.: Národná banka Slovenska prevezme spotrebiteľský dohľad na finančnom trhu. In Biatec, 

2014, č.10. s. 19., MAGYAR, M.: Metodická činnosť v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov. In Biatec, 2015, 

č.6. s.19. 
193 HESEKOVÁ, S. Sankcie a opatrenia pri ochrane finančného spotrebiteľa. In Banskobystrické zámocké dni 

práva na tému "Identifikácia únosnej miery autonómie právnych odvetví a súčasnej potreby ich synergie" zborník 

z 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie.  Banská Bystrica : VydavateľstvoUniverzity Mateja Bela v 

Banskej Bystrici Belianum, 2018. s. 173-183 ,  
194 NBS: Stratégia Národnej banky Slovenska na podporu finančnej gramotnosti, dostupné na 

https://www.nbs.sk/_img/documents/_ts/191107/nbs_strategiafingram_2019.pdf 
195 Čl. 34 Návrhu smernice o spotrebiteľských úveroch 
196  KORONCZIOVÁ, A. Problematika finančného vzdelávania v spojitosti s finančno-právnym vzdelávaním. In 

Aktuálne otázky finančného práva a trendy v jeho výučbe. Zborník príspevkov. Bratislava : Univerzita 

Komenského, Právnická fakulta, 2016. 
197Kapitola čiastočne čerpá aj z článku HESEKOVÁ, S. Legislatívne zmeny v poskytovaní úverov na bývanie. In 

Justičná revue.2016,  č. 12, s. 1384-1394, HESEKOVÁ, S. Vplyv ekonomických aspektov na normotvorbu v 

oblasti poskytovania úverov domácnostiam. In Bratislavské právnické fórum 2020: právnické profesie ako most 

medzi svetmi ekonómie a práva.  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 118-124. 
198 CESNAKA, M., KLACSOB, J., VASIĽOVIČ, R.: Analýza vplyvu opatrení v oblasti poskytovania úverov 

domácnostiam. In Príležitostná štúdia NBS, 2021, č. 3, s.4 
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v náraste úrokových sadzieb, náraste nezamestnanosti alebo v poklese cien nehnuteľnosti.199 

Z daných dôvodov NBS preto od roku 2014 postupne pristupuje k zavádzaniu ako aj k 

sprísňovaniu limitov v oblasti poskytovania úverov domácnostiam.200 V rokoch 2015-2016 

NBS  identifikovala rýchly rast úverov ako jedno z rizík pre stabilitu slovenského finančného 

sektora.  

 Snaha o znižovanie tejto zadlženosti sa pretavila do prijatia opatrení NBS, zameraných 

na posudzovanie bonity spotrebiteľa, konkrétne  

- Opatrenia NBS č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti 

spotrebiteľa splácať úver na bývanie (oznámenie č. 373/2016 Z. z.) v znení opatrenia č. 

7/2018 (oznámenie č. 169/2018 Z. z.) a opatrenia č. 10/2019 (oznámenie č. 503/2019 

Z. z.) 201  a  

- Opatrenia NBS č. 10/2017 z 14. novembra 2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 

posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver (oznámenie č. 306/2017 

Z. z.) v znení opatrenia č. 6/2018 (oznámenie č. 168/2018 Z. z.) a v znení opatrenia č. 

9/2019 (oznámenie č. 502/2019 Z. z.) (ďalej len „opatrenie č. 10/2017“). 

 Základný cieľ opatrení je prispievať k zmierneniu rizík tak pre spotrebiteľov, ako aj pre 

veriteľov a obmedziť tvorbu nerovnováh na finančnom trhu v záujme zabezpečenia, aby bol 

rast úverov zdravý a udržateľný. Na základe predmetných opatrení sa postupne sprísňovali a 

sprísňujú podmienky skúmania bonity spotrebiteľa a zavádzali sa jednotlivé druhy limitov, 

vstupujúcich do posudzovania platobnej schopnosti spotrebiteľa; limitov, ktoré určujú 

maximálnu lehotu splatnosti a požiadavky na pravidelné splácanie úverov, alebo v prípade 

úverov na bývanie limitov, ktoré fungujú ako ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie.202  

 Z pohľadu právnej úpravy predchádzala prijatiu predmetných opatrení aj pomerne 

významná legislatívna zmena, v súvislosti s ktorou odborná verejnosť formulovala rôzne 

predikcie jej vplyvu na finančný trh a správanie subjektov finančného trhu. Touto zmenou bolo 

zakotvenie maximálnej výšky povoleného poplatku za predčasné splatenie úveru na bývanie.203  

Pri takto nastavenej maximálnej výške poplatku sa očakával vzrast záujmu o prefinancovanie 

úverov a zároveň prevládala obava o vznik nových nerovnováh na finančnom trhu. Obavy mali 

základ v skutočnosti, že novo upravený poplatok  nebude schopný pokryť náklady, ktoré 

bankám pri predčasnom refinancovaní reálne vznikajú. Za účelom eliminácie strát môžu byť 

banky motivované k poskytovaniu kratších fixácií, čo následne zvyšuje citlivosť portfólií na 

prípadný nárast úrokových sadzieb. Zakotvenie tohto stropu zároveň viedlo k zníženiu 

úrokových sadzieb z dôvodu nárastu lukratívnosti možnosti prefinancovania úveru. Reakciou 

na túto situáciu boli intenzívne marketingové kampane bánk. Úrokové sadzby pri úveroch na 

bývanie postupne poklesli začiatkom roka 2016 na nové historické minimá v priemere 2,5 % k 

februáru 2016. V marci došlo k skokovému poklesu až na 2,1 %.204  Týmito zmenami sa 

potvrdili domnienky spojené so zakotvením maximálneho stropu poplatku pri predčasnom 

splatení úveru na bývanie, ktoré spočívali v znížení úrokových sadzieb. Zníženie úrokových 

                                                           
199 Národná banka Slovenska: Správa o finančnej stabilite k novembru 2016, s.13. ISSN 1338-6123 . dostupné na 

https://www.nbs.sk/sk/publikacie/sprava-o-financnej-stabilite 
200 CESNAKA, M., KLACSOB, J., VASIĽOVIČ, R.: Analýza vplyvu opatrení v oblasti poskytovania úverov 

domácnostiam. In Príležitostná štúdia NBS, 2021, č. 3s.4 
201 Viaceré princípy vychádzali z  Odporúčania NBS č. 1/2014, ktoré prvýkrát zaviedlo limity na podiel úveru 

k  zabezpečeniu, veľkosť splátky k  príjmu, splatnosť úverov a  iné. 
202 Napr. Limit na ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať úver, Limit na ukazovateľ celkovej zadlženosti k 

príjmu (debt-to-income, DTI), Požiadavky na obozretný prístup pri poskytovaní úverov prostredníctvom 

sprostredkovateľov. 
203 Od 21. marca 2016 vstúpil do platnosti ZoÚB, ktorý ustanovil maximálnu náhradu nákladov, ktoré  vznikajú 

pri predčasnom refinancovaní úveru.  
204 Národná banka Slovenska. Správa o finančnej stabilite k máju 2016, s 26. 
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sadzieb malo vplyv na zvyšovanie zadlženosti domácností, ktoré bolo spojené so zvýšenou 

motiváciu bánk poskytovať úvery na bývanie s čo najkratšou fixáciou úrokovej sadzby. Tieto 

faktory zvyšovali riziko spojené s prípadným nárastom úrokových sadzieb v budúcnosti. 

V tomto smere je potrebné zohľadniť aj následky zlyhania úverov, ktoré sa na úrovni 

domácností prejavujú najmä v procese vymáhania úveru.205 Vo Finančnej správe NBS o 

finančnej stabilite k máju 2016 NBS poukazovala na niektoré špecifické štrukturálne 

charakteristiky slovenského trhu nehnuteľností, ktoré spočívajú najmä v pomerne vysokej 

volatilite cien nehnuteľností, nízkej likvidite, vysokej relatívnej koncentrácii bankového 

sektora v tomto segmente a pomerne vysokej úrovne ukazovateľa zabezpečenia úveru na 

bývanie (LTV)  na nové úvery, ktorá rástla najmä na hraničnej úrovni 90 %. 206 

 Medzi aktuálne nastavené limity, ktoré sa musia posudzovať pri zohľadňovaní 

schopnosti spotrebiteľa splácať úver patrí: 

- ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie ( ďalej len „LTV“),  

- ukazovateľ schopnosti splácať ( „DSTI“), 

- ukazovateľ celkovej zadlženosti k príjmu ( „DTI“). 

 Tieto ukazovatele schopnosti spotrebiteľa splácať úver, spolu so zákonnými 

ustanoveniami zameranými na proces posudzovania bonity spotrebiteľa, vytvárajú pomerne 

striktne nastavený systém hodnotenia spotrebiteľa pred poskytnutím samotného úveru. 

Základný rámec povinností veriteľov pri posudzovaní schopnosti spotrebiteľa splácať úver 

poskytuje ZoSÚ a ZoÚB. Oba právne predpisy stavajú na povinnosti veriteľov konať 

s odbornou starostlivosťou a zohľadnení času na ktorý sa úver poskytuje, výšky poskytnutého 

úveru, príjmov a výdavkov spotrebiteľa. Medzi základné položky, ktoré determinujú schopnosť 

spotrebiteľa splácať úver sa považuje: 

- čistý príjem spotrebiteľa, 

- náklady, ktoré slúžia na zabezpečenie základných životných potrieb spotrebiteľa a osôb, 

voči ktorým má spotrebiteľ vyživovaciu povinnosť, 

- výška splátky spotrebiteľského úveru, resp. úveru na bývanie a 

- peňažné záväzky, ktoré znižujú príjem spotrebiteľa. 

 Veriteľ má povinnosť určiť limit pre ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať 

spotrebiteľský úver alebo úver na bývanie tak, aby položky výdavkov neprevyšovali položku 

príjmu.207  Týmto zákonodarca napĺňa pomerne vágne stanovené znenie Smernice MCD, podľa 

ktorého veriteľ môže poskytnúť úver spotrebiteľovi len v situácií, kedy výsledok posúdenia 

úverovej bonity naznačuje, že je pravdepodobné, že povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o úvere 

budú splnené spôsobom, ktorý sa podľa zmluvy vyžaduje a v Smernici CCD, ktorá ukladá 

povinnosť posudzovať bonitu spotrebiteľa.208 

 Napriek tomu, že hlavné nástroje, ktoré slúžia na identifikáciu miery rizika pri 

spotrebiteľovi sa prelínajú celým ZoÚB, resp. ZoSÚ, ich bližšie vymedzenie, metodiku 

                                                           
205 Zlyhané úvery je potrebné hodnotiť aj z pohľadu kreditného rizika. Z pohľadu domácností  sa otázka následkov 

zlyhania úverov na bývanie vyznačuje aj silným existenčným charakterom.   
206NBS: Správa o finančnej stabilite k máju 2016, Dostupné na https://nbs.sk/publikacie/sprava-o-financnej-

stabilite/, HESEKOVÁ, S. Vplyv ekonomických aspektov na normotvorbu v oblasti poskytovania úverov 

domácnostiam. In Bratislavské právnické fórum 2020: právnické profesie ako most medzi svetmi ekonómie a 

práva.  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 118-124. 
207 Uvedené položky vstupujú do ukazovateľa schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie  prepočítané na 

obdobie jedného mesiaca. 
208 Základy výpočtu limitu pre ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať boli obsiahnuté aj v odporúčaní 

Národnej banky Slovenska bankám č. 1/2014 zo 7. októbra 2014 v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni k 

rizikám spojeným s vývojom na trhu retailových úverov. 

https://nbs.sk/publikacie/sprava-o-financnej-stabilite/
https://nbs.sk/publikacie/sprava-o-financnej-stabilite/
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výpočtu, ako aj určenie jednotlivých limitov nachádzame až v opatreniach NBS.209 Pre 

posudzovanie schopnosti splácať spotrebiteľských úvery sú v zmysle opatrenia relevantné 

ukazovateľ schopnosti splácať („DSTI“) a  ukazovateľ celkovej zadlženosti k príjmu ( „DTI“). 

Vo výpočte ukazovateľa schopnosti splácať („DSTI“) sa musia zohľadniť splátky všetkých 

finančných záväzkov (po zohľadnení nárastu sadzieb) a čisté príjmy znížené o životné 

minimum. Metodika výpočtu tohto limitu ráta aj s umelým navýšením úrokových sadzieb 

a s potrebou zachovania 40% rezervy z príjmov (zo zvyšku príjmu spotrebiteľa je možné použiť 

iba 60 % na splácanie finančných záväzkov). Cieľ takto stanoveného limitu spočíva v potrebe 

zabezpečiť, aby spotrebiteľovi zostala určitá časť príjmu ako rezerva pre nepredvídané udalosti. 

Týmto prístupom by sa malo znížiť riziko zlyhania úveru v prípade zhoršenia alebo výraznej 

zmeny ekonomických podmienok. Tento cieľ sa reflektuje aj v povinnosti disponovať pri 

výpočte s rezervou a v umelom navýšení úrokových sadzieb. Posudzovanie schopnosti splácať 

úver je založené na obozretnom prístupe k hodnoteniu príjmu a všetkých okolností, ktoré by 

mohli ovplyvniť ekonomickú situáciu spotrebiteľa.  Zároveň nie je možné zohľadňovať, v 

rámci obozretného prístupu, predpokladaný nárast príjmov spotrebiteľa (jedine, žeby bol 

hodnoverne preukázaný). 

 Ukazovateľ celkovej zadlženosti k príjmu („DTI“) sa zameriava na celkovú zadlženosť 

spotrebiteľa a predstavuje súčet výšky novoposkytovaného spotrebiteľského úveru a 

zostatkových hodnôt existujúcich spotrebiteľských úverov, ako aj úverov na bývanie 

spotrebiteľa, ktoré boli overené v registri údajov o spotrebiteľských úveroch a v registri údajov 

o úveroch na bývanie.210 Práve pri tomto ukazovateli sa plánujú podstatné zmeny vo vzťahu 

k možnosti čerpať úvery presahujúce do dôchodkového veku. Ak úver presahuje do dôchodku, 

t. j. jeho splatnosť nastane po 65. roku veku spotrebiteľa, NBS plánuje upraviť limit na celkovú 

zadlženosť k príjmu.211 Tento krok je reakciou na zvyšujúci sa podiel novozadlžených ľudí vo 

vyššej vekovej skupine. Podľa údajov NBS v štvrtom štvrťroku 2021 bol podiel 

novoposkytovaných úverov na bývanie, pri ktorých budú v čase splatnosti už obaja dlžníci na 

dôchodku, až 40 %. V štvrtom štvrťroku 2020 pritom tieto úvery tvorili 36 %.  Stále častejšie 

je možné sa stretnúť aj úvermi, ktoré budú splácané aj vo veku nad 70 rokov. V tomto smere je 

podstatné vziať do úvahy aj rast úverov, pri ktorých sú žiadatelia vo veku od 40 do 50 rokov 

a ktoré budú teda splácané aj po dosiahnutí dôchodkového veku.212  

 Princípy výpočtu oboch týchto ukazovateľov nachádzame aj pri posudzovaní bonity 

spotrebiteľa pri čerpaní úveru na bývanie. Pri úvere na bývanie ešte vstupuje do procesu 

posudzovania poskytnutia úveru aj limit pre ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie (LTV). 

Limit ukazovateľa zabezpečenia úveru ukladá povinnosť veriteľom zaviesť vnútorné limity pre 

maximálnu hodnotu ukazovateľa podielu výšky úveru k hodnote zabezpečenia. Cieľom tohto 

ustanovenia je predovšetkým zabezpečiť obozretný prístup zo strany veriteľa k stanoveniu 

požiadaviek na zabezpečenie úveru a to s cieľom zmierniť negatívny dopad prípadného 

neskoršieho poklesu hodnoty zabezpečenia na veriteľa, ale aj dlžníka.213  Negatívne dopady 

vysokého LTV na veriteľa spočívajú najmä v nemožnosti uspokojiť svoju pohľadávku 

                                                           
209 Hlavné nástroje na posudzovanie bonity spotrebiteľa sú LTV, DSTI, DTI bližšie aj  

JOKIVUOLLE, E.. PERUA, S. Incorporating Collateral Value Uncertainty in Loss Given Default Estimates and 

Loan-to-value Ratios. In European Financial Management. 2003, č. 3. 
210 Opatrenia NBS č. 10/2017 z 14. novembra 2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti 

spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver (oznámenie č. 306/2017 Z. z.) v znení opatrenia č. 6/2018 (oznámenie č. 

168/2018 Z. z.) a v znení opatrenia č. 9/2019 (oznámenie č. 502/2019 Z. z.) (ďalej len „opatrenie č. 10/2017“) 
211 https://nbs.sk/financna-stabilita/otazky-a-odpovede-k-novinkam-pre-uvery-zasahujuce-do-dochodku/# 
212 V tejto vekovej skupine zároveň najvýraznejšie vzrástol aj počet rokov, počas ktorých splácanie hypoték 

zasahuje do dôchodkového veku. Kým v roku 2019 len každá siedma hypotéka poskytnutá klientom od 40 do 

45 rokov mala splatnosť 30 rokov, na konci roka 2021 to bola už každá štvrtá. Národná banka Slovenska:Správa 

o finančnej stabilte, Máj 2022, s.36 
213 Dôvodová správa k zákonu č.90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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v prípade zlyhania úveru a prípadného poklesu cien nehnuteľností na trhu. Negatívne dopady 

na dlžníka spočívajú najmä v situácií, kedy spotrebiteľ môže čeliť exekučnému konaniu aj po 

skončení výkonu záložného práva zo strany veriteľa, nakoľko cena nehnuteľnosti získaná 

výkonom záložného práva nemusí zodpovedať výške dlhu dlžníka.214 Zároveň je možné, pri 

nesprávne nastavenom LTV, predpokladať aj nárast morálneho hazardu zo strany 

spotrebiteľov. V situácii ak spotrebiteľ neparticipuje alebo participuje iba minimálnou čiastkou 

z vlastných zdrojov na kúpe nehnuteľnosti sa zvyšuje možnosť jeho rizikového správania 

a prípadné zvyšovanie zadlženosti domácností s vidinou investičnej kúpy nehnuteľnosti.  Za 

účelom správneho legislatívneho nastavenia LTV je potrebné vziať do úvahy aj otázku 

dofinancovania nehnuteľnosti. Tá sa spája najmä s vysokými cenami nehnuteľností a nízkymi 

úsporami slovenských domácností. Pre spotrebiteľov je často nereálne disponovať 

dostatočnými vlastnými peňažnými prostriedkami na dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti. V  

praxi tak spotrebitelia často pristupujú k problému dofinancovanie nehnuteľnosti cez čerpanie 

spotrebiteľského úveru alebo aj prostredníctvom peer to peer lendingu, kedy viaceré subjekty 

poskytujúce služby peer to peer lendingu modifikovali svoje produkty práve týmto 

preferenciám a potrebám spotrebiteľov. 

 Podstatným znakom procesu posudzovania schopnosti spotrebiteľa splácať úver je, že 

ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie nemôže vstupovať do posudzovania jeho bonity. 

LTV nemôže ovplyvňovať posudzovanie bonity spotrebiteľa  veriteľom a tým ovplyvniť jeho 

rozhodnutie o poskytnutí alebo neposkytnutí úveru na bývanie. Požiadavka aby LTV 

nezasahoval do posudzovania bonity spotrebiteľa je obsiahnutá aj v Smernici MCD, ale je 

formulovaná na benevolentnejšej báze.215 Vylúčenie LTV z posudzovania bonity spotrebiteľa 

možno hodnotiť kladne a to z viacerých dôvodov. V praxi boli častokrát veritelia motivovaní 

poskytnúť úver v prípade, že výška zabezpečenia presahovala poskytnutý úver aj napriek tomu, 

že ekonomická situácia klienta naznačovala, že klient nebude schopný splácať úver. Najmä v 

prípadoch kedy zabezpečenie malo podobu založenej nehnuteľnosti, ktorej hodnota značne 

presahovala výšku čerpaného úveru, sa veriteľ nevystavoval väčšiemu riziku, no na strane 

klienta pri realizácií zabezpečenia dochádzalo k nepriaznivým životným situáciám. 

Problematickými boli najmä refinancovania úverov, ktorými spotrebitelia často riešili svoju 

dočasnú platobnú neschopnosť. S obdobným princípom sa stretávame aj pri spotrebiteľských 

úveroch, kde sa pri výpočte jednotlivých ukazovateľov nemôže zohľadňovať zabezpečenie 

pohľadávky zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere.216 

 V zmysle oboch zákonov, ZoSÚ, ako aj ZoÚB má veriteľ  povinnosť pri posudzovaní 

položiek, ktoré sa použijú pri výpočte limitu pre ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať 

úver použiť informácie o príjmoch, nákladoch, peňažných záväzkoch spotrebiteľa, ktoré 

spĺňajú požiadavky dostatočnosti, primeranosti a aktuálnosti. Zdroj týchto informácií môže 

mať interný alebo externý charakter a môžu pochádzať od spotrebiteľa pod podmienkou ich 

overiteľnosti.217   

 Povinnosť veriteľa posúdiť schopnosť spotrebiteľa splácať úver s ohľadom na získané 

informácie o spotrebiteľovi sa reflektuje aj vo vymedzení jeho konania s odbornou 

                                                           
214 Je potrebné vziať do úvahy, že cena nehnuteľnosti v rámci výkonu záložného práva nemusí zodpovedať cene 

nehnuteľností pri poskytovaní úveru. 
215 V zmysle Smernice MCD „Posúdenie úverovej bonity sa nesmie príliš zakladať na tom, že hodnota 

nehnuteľnosti určenej na bývanie presahuje výšku úveru alebo na predpoklade, že sa hodnota nehnuteľnosti 

určenej na bývanie zvýši, s výnimkou prípadu, keď účelom zmluvy o úvere je výstavba alebo rekonštrukcia 

nehnuteľnosti určenej na bývanie.“ 
216 To isté platí aj pre zohľadnenie budúceho nárastu príjmov spotrebiteľa a poistenia splatenia úveru alebo jeho 

časti, § 7 (26) ZoSÚ, § 8 (9) ZoÚB. 
217 Podľa  Dôvodovej správy k zákonu o úveroch na bývanie napríklad overovaním predložených dokladov u osôb, 

ktoré ich vystavili, používaním spoločnej databázy na overovanie údajov. 
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starostlivosťou. Nedodržanie ustanovení o konaní s odbornou starostlivosťou ZoSÚ, ako aj 

ZoÚB pomerne striktne sankcionuje. V prípade ak veriteľ nekoná s odbornou starostlivosťou, 

nie je  veriteľ oprávnený vyžadovať od spotrebiteľa jednorazové splatenie úveru na bývanie. 

V prípade hrubého porušenia povinností sa úver považuje za bezúročný a bez poplatkov. Za 

hrubé porušenie povinností sa považuje posudzovanie schopnosti splácať úver veriteľom bez 

akýchkoľvek údajov o i) príjmoch, ii) výdavkoch, iii) rodinnom stave spotrebiteľa alebo bez 

prihliadnutia na údaje z príslušnej databázy alebo registra na účely posudzovania schopnosti 

spotrebiteľa splácať.  

 Registre a databázy zriadené na účely posudzovania schopnosti spotrebiteľa  splácať 

úver plnia významnú funkciu pri napĺňaní zákonnej požiadavky overovania informácií 

o spotrebiteľovi na účely posudzovania jeho bonity. Povinnosti veriteľov disponujúcich 

povolením na poskytovanie úverov spotrebiteľom, ale aj bánk, zahraničných bánk a pobočiek 

zahraničných bánk vo vzťahu k registrom možno vymedziť z dvoch základných hľadísk: 

- povinnosť poskytovať údaje o poskytnutých úveroch aspoň do jedného elektronického 

registra údajov. Na takéto poskytnutie údajov sa nevyžaduje súhlasu spotrebiteľa a tieto 

údaje sa týkajú každého spotrebiteľa, s ktorým veriteľ uzatvoril, zmenil alebo ukončil 

zmluvu o spotrebiteľskom úvere alebo o úvere na bývanie. Lehota na poskytnutie týchto 

údajov je jeden mesiac od uzatvorenia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o 

spotrebiteľskom úvere alebo o úvere na bývanie a to za podmienok, ktoré určuje 

prevádzkovateľ registra. Za správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov poskytnutých do 

registra zodpovedá veriteľ. 

- povinnosť posudzovať údaje o spotrebiteľovi pri posudzovaní jeho bonity na základe 

údajov z registra alebo databázy. 

 Zároveň registre plnia úlohu nielen pri overovaní záväzkov spotrebiteľov, ale aj ich 

príjmov, čím sa napĺňa zákonná požiadavka externého overovania údajov o spotrebiteľovi. 

Veriteľ disponujúci povolením od NBS, banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky 

sú povinní bez súhlasu spotrebiteľa (len na splnenie účelu posúdenia jeho schopnosti splácať 

úver) elektronicky overiť informácie súvisiace s príjmom spotrebiteľa v Sociálnej poisťovni. 

Prevádzkovateľ registra je povinný v súčinnosti so Sociálnou poisťovňou zabezpečiť 

elektronické overovanie informácií súvisiacich s príjmom spotrebiteľa.218 

 V súčasnosti funguje v SR viacero registrov údajov o spotrebiteľských úveroch.219 

Najvyužívanejšími sú Spoločný register bankových informácií ("SRBI"), ktorý bol vytvorený 

v zmysle naplnenia povinností podľa ustanovení BankZ a Nebankový register klientskych 

informácií ("NRKI").220 Spoločný register bankových informácií bol v súlade s BankZ zriadený 

roku 2004 za účelom uzatvárania a vykonávania obchodov s klientmi a za účelom preverovania 

bonity, dôveryhodnosti a platobnej disciplíny klientov bánk  a to konkrétne fyzických osôb 

a fyzických osôb podnikateľov. Spoločný register bankových operácií sa skladá aj z registra 

spotrebiteľských úverov v zmysle ZoSÚ a zároveň je aj registrom podľa § 8 ods. (20) ZoÚB s 

údajmi v rozsahu podľa § 7 ods. (9) ZoSÚ. Nebankový register klientskych informácií, ako 

evokuje jeho názvov, sústreďuje veriteľov, ktorí nie sú úverovými inštitúciami, ide zväčša o 

leasingové spoločnosti a spoločnosti splátkového predaja pôsobiace na slovenskom trhu. Medzi 

                                                           
218  § 7 (8) ZoSÚ 
219 https://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad/veritelia/zoznam-registrov-udajov-o-

spotrebitelskych-uveroch 
220 Okrem týchto registrov podľa zoznamu zverejneného NBS pôsobia SR aj nasledovné registre Register údajov 

o spotrebiteľských úveroch, Prevádzkovateľom registra je spoločnosť Register úverov, s.r.o., ktorá bola založená 

výhradne na účel spracovania údajov o spotrebiteľoch podľa § 7 ods. 5 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských 

úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a register EURI 

(Európsky register informácií) prevádzkovateľ BENCONT INVESTMENTS, s.r.o. 



76 
 

oboma registrami funguje plná výmena informácií, čo umožňuje veriteľom získať hodnoverný 

obraz o záväzkoch spotrebiteľa.221 Okrem týchto registrov je zriadený podľa § 38 BankZ a 

vedený NBS aj Register bankových úverov a záruk ("RBUZ") V Registri bankových úverov 

a záruk sa sústreďujú informácie o dlžníkoch bánk, ktorými sú výlučne právnické osoby a 

fyzické osoby podnikatelia (nie fyzické osoby nepodnikatelia). Údaje o dlžníkoch do registra 

zapisujú banky, pobočky zahraničných bánk a Exportno-importná banka SR.222 

 Vo vzťahu k registrom je z hľadiska posudzovania schopnosti spotrebiteľa splácať úver  

upravený aj postup zo strany veriteľa v prípade zamietnutia žiadosti o poskytnutie úveru. 

V prípade ak zamietnutie žiadosti je založené na nahliadnutí do registra úverov, má veriteľ 

povinnosť o tejto skutočnosti bezodkladne spotrebiteľa informovať. Táto informačná 

povinnosť má aj preventívnu funkciu v prípade existencie nepravdivých údajov v registri 

a poskytuje možnosť spotrebiteľovi dožadovať sa nápravy. 

 Zavedenie týchto limitov a ich postupné sprísňovanie sa prejavilo v spomalení tempa 

rastu zadlženosti domácností. V tomto smere je potrebné podotknúť, že stanovené ukazovatele 

schopnosti splácať úver podliehali v jednotlivých rokoch parciálnym zmenám, ktoré sa odrazili 

aj na správaní spotrebiteľov pri čerpaní úverov a na raste zadlženosti domácností v SR. 

Významnú úlohu zohrali aj opatrenia zamerané na možnosť odkladu splátok úverov počas 

pandémie ochorenia COVID-19. S  postupným odznievaním koronakrízy sa rast zadlženosti 

domácností dostáva znova do popredia záujmu. Na rozdiel od ekonomického vývoja a trhu 

práce bol trh s financovaním bývania dotknutý počas krízy len vo veľmi malej miere a  po 

opätovnom oživení trhu práce od marca 2021 sa znovu prudko zrýchlil. Pokým k máju 2021 

NBS vo svojej Správe o finančnej stabilite – máj 2021, konštatovala, že tempo rastu úverov 

dlhodobo stagnuje, medziročný rast dosahoval úroveň 6,0 %,223 v recentnom období sme 

svedkami opätovného nárastu čerpania úverov. 

 Po kríze sa napr. úvery na bývanie vrátili na dvojciferný medziročný rast, kde boli 

naposledy ešte v roku 2019.224 V tomto kontexte vydal Európsky výbor pre systémové riziká 

(ďalej len „ESRB“) varovanie, ktoré korešponduje s dlhodobým problémom vysokej 

zadlženosti slovenských domácností a rizík s tým spojených. Pokiaľ budú riziká ďalej 

kumulovať doterajším tempom, ESRB navrhoval zvážiť úpravu opatrení prijatých NBS a to 

najmä v záujme zamedzenia navyšovania dlhu pri už zadlžených domácnostiach a predlžovania 

splatnosti, ktoré často zasahuje aj do dôchodkového veku.225   Podľa údajov NBS sa rast úverov 

domácnostiam do konca marca 2022 zrýchlil na 10,0 % medziročne. Medzi dôvody takéhoto 

rastu je možné zaradiť: 

- Situácia na trhu s nehnuteľnosťami, rast cien bytov a ostatných nehnuteľností.226 

Z dôvodu rastu cien nehnuteľností sa zvýšil dopyt po nehnuteľnostiach, kvôli 

pretrvávajúcej obave, že v budúcnosti budú vhodné nehnuteľnosti nedostupné z dôvodu 

ich vysokej ceny. Tento trend bol zaznamenaný tak u mladšej, ako aj staršej generácie. 

Príspevok k rastu úverov bol teda dvojaký – jednak sa urýchlilo čerpanie úverov 

a zároveň s rastúcimi cenami bolo potrebné čerpať čoraz väčšie úvery. Priemerná výška 

čisto nových úverov v roku 2020 vzrástla o 5 %, no počas roka 2021 zrýchlila na viac 

                                                           
221 http://www.sbcb.sk/o-spolocnosti/spolocny-register-bankovych-informacii-srbi/ 
222 https://nbs.sk/dohlad-nad-financnym-trhom/registre/register-bankovych-uverov-a-zaruk-rbuz/ 
223 Národná banka Slovenska: Správa o finančnej stabilite, November 2021, s.39.. NBS: Správa o finančnej 

stabilite – máj 2021, údaje k marcu 2021. 
224 Národná banka Slovenska: Správa o finančnej stabilite, November 2021, s.39. 
225 Ibidem, WARNING OF THE EUROPEAN SYSTEMIC RISK BOARD of 2 December 2021 on medium-term 

vulnerabilities in the residential real estate sector of Slovakia (ESRB/2021/16),  
226 K rastu cien nehnuteľností bližšie aj https://nbs.sk/statisticke-udaje/vybrane-makroekonomicke-

ukazovatele/ceny-nehnutelnosti-na-byvanie/ 
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ako 13 %. Zároveň dopyt po nehnuteľnostiach, aj napriek zadlženosti formou úveru, je 

spôsobený aj osobnými preferenciami spotrebiteľov v danom štáte a situácií na trhu 

s nehnuteľnosťami z hľadiska výšky nájmov.227  

- Inflácia. Rastúca inflácia rovnako spôsobila rast záujmu na trhu nehnuteľností. Veľa 

klientov považovalo zhodnotenie na trhu nehnuteľností za dobrú ochranu úspor pred 

znehodnotením. Časť dopytu po nehnuteľnostiach tak tvorili investičné nákupy, či už 

z vlastných úspor, alebo doplnené aj o úvery na bývanie. Tým sa na jednej strane ešte 

viac posilňoval rast cien, zároveň sa ešte viac zväčšovalo úverové portfólio. 

- Obavy o rast úrokových sadzieb. Rast úrokových sadzieb  spôsobil rast popularity 

úverových produktov s dlhšou fixáciou úrokových sadzieb, čím sa zvýšilo aj 

refinancovanie úverov s prípadným navýšením objemu požičaných peňažných 

prostriedkov.228 Je však potrebné poznamenať, že tak ako obava z rastu úrokových 

sadzieb, má na nárast záujmu o čerpanie úverov  vplyv aj situácia, keď sú pre finančný 

trh typické nízke úrokové sadzby, čo sa prejavuje v náraste trhu s nehnuteľnosťami.229 

 V nadväznosti na rast zadlženosti domácností, ako aj  súvislosti s predlžovaním 

splatnosti, ktorá často zasahuje aj do dôchodkového veku plánuje NBS pristúpiť k už 

spomínanej úprave DTI pre úvery zasahujúce do dôchodku. Ostatné úverové štandardy sú aj 

napriek zvyšujúcej sa zadlženosti podľa vyjadrenia NBS nastavené vyhovujúco.230 Napriek 

tomu, že stanovenie limitov pri posudzovaní schopnosti spotrebiteľa splácať úver viedlo k 

postupnému znižovaniu zadlženosti domácností, čoraz častejšie používanie 

makroprudenciálnych limitov v praxi smeruje k otázke ich možných nežiaducich účinkov, 

najmä v „dobrých“ časoch. K najčastejšie spomínaným nežiaducim účinkom patrí napríklad 

nadmerný negatívny vplyv na ceny nehnuteľností, negatívny vplyv na dostupnosť úverov pre 

vybrané skupiny dlžníkov alebo presun úverovania do neregulovaných sektorov.231  V tomto 

smere sme toho názoru, že aj keď pomerne precízne a striktne nastavený systém limitov 

pri posudzovaní schopnosti spotrebiteľa splácať úver vedie k znižovaniu zadlženosti 

domácností, zároveň zvyšuje popularitu peer to peer lendingu ako neregulovanej činnosti, 

práve v dôsledku absencie zákonom nastavených mantinelov poskytovania pôžičiek peer 

to peer spôsobom. 

 

2.4  Kategorizácia úverov v právnom poriadku SR 

 Kategorizácia legislatívne určených druhov úverov v SR je roztrieštená do viacerých 

právnych predpisov a to podľa subjektov, ktoré úver poskytujú a účelu úveru. Medzi 

legislatívne zakotvené druhy úverov môžeme zaradiť: hypotekárny úver a mladomanželský 

úver (BankZ), stavebný úver (zákon o stavebnom sporení), spotrebiteľský úver a úver na 

bývanie. Táto kategorizácia je významná z pohľadu skúmanej problematiky pre vymedzenie 

práv a povinností dlžníka a veriteľa, čo následne pomáha identifikovať problematické aspekty 

                                                           
227 VARTAŠOVÁ, A. Adequacy of Current System of Property Taxation in the Slovak Republic. In Real Property 

Taxes and Property Markets in CEE Countries and Central Asia. Lex Localis - Institute for Local Self-Government 

Maribor, 2021, s. 131 
228 Národná banka Slovenska:  Správa o finančnej stabilite – máj 2022, s.26 
229 Táto situácia bola napr. výsledkom kolapsu v stavebníctve v období  od roku 2007 do roku 2008. RADVAN, 

M, KRANECOVÁ, J. Is Ad valorem Property Taxation a Solution for the Czech Republic. In Real Property Taxes 

and Property Markets in CEE Countries and Central Asia. Lex Localis - Institute for Local Self-Government 

Maribor, 2021. s.72 
230 NBS: Správa o finančnej stabilite – máj 2022,  s.26 
231 CESNAKA, M., KLACSOB, J., VASIĽOVIČ, R.: Analýza vplyvu opatrení v oblasti poskytovania úverov 

domácnostiam. In Príležitostná štúdia NBS, 2021, č. 3, s.4. 
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absencie právnej úpravy peer to peer lendingu a narušenie nastaveného rámca ochrany 

spotrebiteľa pri čerpaní úverov. 

 Spotrebiteľským úverom v zmysle ZoSÚ je dočasné poskytnutie peňažných 

prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej 

platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi232. Jedným zo 

základných determinantov spotrebiteľského úveru je vzťah veriteľa a spotrebiteľa, pričom 

veriteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ponúka alebo poskytuje spotrebiteľský 

úver v rámci svojej podnikateľskej činnosti a spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá nekoná v 

rámci predmetu svojho podnikania alebo povolania. Vymedzenie veriteľa sa teda neobmedzuje 

výhradne na právnickú osobu, alebo úverovú inštitúciu, ale možnosť poskytnutia takéhoto 

úveru spotrebiteľovi je podmienená udelením povolenia NBS.  

 Režim zákona o spotrebiteľských úveroch sa vzťahuje aj na mladomanželské úvery, 

ktoré sú upravené v BankZ, čím je determinovaný subjekt, ktorý ich môže poskytovať na 

banky. Mladomanželskú úver je spotrebný úver, ktorý môže poskytnúť banka manželom pri 

splnení zákonom stanovených podmienok ako vek, doba trvania manželstva a stanovená výška 

priemerného mesačného príjmu. Mladomanželský úver predstavuje zvýhodnený produkt pre 

mladomanželov, pričom zvýhodnenie spočíva v znížení úrokovej sadzby o štátny príspevok. 

Aby mohol byť mladomanželský úver poskytovaný bankou, musí sa banka zaviazať, že  

mladomanželom zníži úrokovú sadzbu určenú v zmluve o mladomanželskom úvere vo výške 

najmenej polovice štátneho príspevku a to v trvaní od poskytnutia a začatia úročenia 

mladomanželského úveru počas celej lehoty splatnosti tohto úveru.233 Tento mechanizmus 

zvýhodnenia pripomína štátny príspevok pre mladých, ktorý sa uplatňoval v rozmedzí rokov 

2001 a 2017, kedy mali mladí žiadatelia možnosť získať hypotekárny úver so štátnym 

príspevkom pre mladých za účelom kúpy nehnuteľností. Štátny príspevok pre mladých 

predstavoval percento, o ktoré štát znižoval výšku úrokovej sadzby, stanovenú v zmluve o 

hypotekárnom úvere. Obdobie poskytovania štátneho príspevku pre mladých bolo limitované 

na maximálne 5 rokov a zníženie úrokovej sadzby predstavovalo 3 %. Na dotácií participoval 

štát a banka, pričom z celkovej výšky dotácie 2 % poskytoval štát a 1 % hypotekárna banka.234 

V prípade hypotekárnej banky išlo o fakultatívnu bankovú službu, teda  poskytovanie 

hypotekárneho úveru so štátnym príspevkom pre mladých sa realizovalo na báze dobrovoľnosti, 

s tým, že  banka nemusela danú službu automaticky poskytovať.235 Štátny príspevok pre 

mladých nahradil daňový bonus na zaplatené úroky zakotvený v zákone č. 595/2003 Z.z. o dani 

z príjmov. Na uplatnenie daňového bonusu musia žiadatelia spĺňať obdobné podmienky ako pri 

štátnom príspevku pre mladých, ktoré spočívajú v obmedzení veku (18-35 rokov) a výšky 

priemerného mesačného príjmu. Podstatný rozdiel v porovnaní so štátnym príspevkom pre 

mladých a so štátnym príspevkom na mladomanželský úver je, že uplatnenie daňového bonusu 

je na poberateľovi úveru, nakoľko v procese uplatnenia daňového bonusu už neparticipuje 

banka. Za podstatné považujeme zmieniť, že vymedzenie úveru, na ktorý je možné uplatniť si 

daňový bonus, nachádzame v ZoÚB. Aj keď by sa mohlo zdať, že týmto začlenením sa 

rozširuje oblasť úverov (nakoľko daňový bonus už nie je už explicitne viazaný výlučne na 

hypotekárny úver, ako pri štátnom príspevku pre mladých) definícia úveru na bývanie, na ktorý 

je možné ju uplatniť daňový bonus, sa viaže na úvery na bývanie, ktoré poskytuje výlučne 

banka ako veriteľ  podľa § 2 ods. 1 písm. a) prvého bodu ZoÚB s vylúčením stavebnej 

sporiteľne. Explicitne je vymedzený aj účel úveru na bývanie a to na i) nadobudnutie tuzemskej 

                                                           
232 Pre komplexné posúdenie či sa jedná o spotrebiteľský úver je potrebné vziať do úvahy aj negatívne vymedzenie 

spotrebiteľských úverov obsiahnuté v § 1 zákona o spotrebiteľských úveroch. 
233 §88a BankZ 
234 ROHLÍČKOVÁ, J.Posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie. In Biatec, 2017,  č. 5, s. 17. 
235 ČUNDERLÍK, Ľ., 2016. Aspekty vybraných bankových služieb pre finančných spotrebiteľov. In Studia 

commercialia Bratislavensia, 2016,  č. 35, s. 249. 
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nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej časti, ii) výstavbu tuzemskej nehnuteľnosti určenej 

na bývanie alebo zmena dokončenej stavby určenej na bývanie.236 V praxi tak nedošlo 

k extenzívnejšiemu rozšíreniu okruhu úverov, pri ktorých je možné využiť túto formu štátnej 

podpory.     

 Do prijatia ZoÚB bol vzťah medzi veriteľom a dlžníkom v rámci zmluvy o úvere, kde 

na pozícií dlžníka vystupoval spotrebiteľ a jednalo sa o bezúčelový úver,  okrem základnej 

právnej úpravy obsiahnutej v OBZ, upravený iba v ZoSÚ. V prípadoch, ak sa jednalo 

o hypotekárny úver alebo mladomanželský úver boli práva a povinnosti zmluvných strán 

obsiahnuté v BankZ a stavebný úver bol upravený v zákone o stavebnom sporení.  Z pohľadu 

dopadu  prijatia ZoÚB  na vymedzenie práv a povinností zmluvných strán je potrebné vziať do 

úvahy, že za hypotekárny úver na ktorý sa vzťahujú ustanovenia BankZ je možné považovať 

len taký úver, ktorý spĺňa znaky legálnej definície obsiahnutej v BankZ. Hypotekárny úver je 

úver ktorý je zabezpečený záložným právom alebo iným zabezpečovacím právom k 

nehnuteľnosti vrátane rozostavanej stavby, k bytu alebo k budúcej nehnuteľnosti a ktorý 

poskytuje banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky.237 Významným 

determinantom hypotekárneho úveru je teda jeho poskytovateľ- banka. Pred prijatím ZoÚB boli 

ostatné úvery, ktoré boli čerpané za účelom nadobudnutia nehnuteľnosti a boli zabezpečené 

záložným právom k nehnuteľnosti vyňaté spod pôsobnosti BankZ. Navyše takéto úvery 

nespadali ani pod pôsobnosť ZoSÚ, nakoľko z pôsobnosti zákona sú vylúčené úvery 

zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti a úvery, ktorých účelom je nadobudnutie alebo 

zachovanie vlastníckych práv k nehnuteľnosti alebo výstavba nehnuteľnosti.238 Význam úverov 

na bývanie a objem takto poskytovaných úverov nielen na území SR,239 ale aj na území EU 

vyvolali potrebu ich priameho legislatívne zakotvenia, čo vyústilo do prijatia Smernice MCD 

a prijatia ZoÚB. 

 Prijatie ZoÚB pomohlo ku komplexnejšej právnej úprave a  zjednotilo právnu úpravu 

poskytovania úverov spotrebiteľom a to z dôvodu vymedzenia pôsobnosti zákona, ktorá  

pokrýva aj hypotekárne úvery a niektoré stavebné úvery. Stavebným úverom je v zmysle 

zákona o stavebnom sporení úver poskytnutý stavebnému sporiteľovi zo zdrojov fondu 

stavebného sporenia na stavebné účely precizované v zákone o stavebnom sporení.240 Stavebné 

úvery podliehajú dvojitému režimu, pri určení ktorého rozhoduje zabezpečenie a účel 

stavebného úveru. Stavebné úvery, iné úvery podľa zákona o stavebnom sporení, ktoré nie sú 

zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti a ich účel spočíva napr. drobných stavebných 

prácach, v stavebných úpravách, prípadne v modernizácií a obnovy bytu, rodinného domu  

alebo nadobudnutí zariadení využívajúcich alternatívne zdroje energie spadajú pod pôsobnosť 

ZoSÚ. Stavebné úvery alebo iné úvery podľa zákona o stavebnom sporení, ktoré sú čerpané na 

stavebné účely a ktoré sú zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti spadajú pod 

pôsobnosť ZoÚB. ZoÚB tak pôsobí vo vzťahu k BankZ a k zákonu o stavebnom sporení ako 

všeobecný právny predpis  a uvedené dva zákony sú osobitné právne predpisy. Tento prístup 

                                                           
236 § 1 ods.6 ZoÚB 
237 § 5 ah) BankZ 
238 Podľa § 1 ods.3 ZoSÚ 
239 V roku 2015 bol z pohľadu toku úverov podobne ako v predchádzajúcom období dominantný rast úverov 

domácnostiam, ktorý bol najvyšší v histórii Slovenska. Hlavnou zložkou rastu boli úvery na bývanie, ktoré 

medziročne rástli tempom 13,5 %. Medzi-ročná dynamika spotrebiteľských úverov sa v roku 2015 znížila, stále 

však dosahovala výrazné hodnoty presahujúce 16 %.  Aj napriek tomu, že podľa údajov NBS  došlo  v prvom 

štvrťroku 2016 v sektore domácností k miernemu spomaleniu medziročnej dynamiky poskytnutých úverov a dlh 

súkromného sektora ostáva v porovnaní s väčšinou krajín EÚ na nižšej úrovni, dlhodobo dosahuje dynamické 

nárasty, ktoré sú jedny z najvyšších v EÚ. Bližšie aj KALMAN, J.: Analýza trendov a rizík v slovenskom 

finančnom sektore v roku 2015.Bratislava. In Biatec, 2016, č. 2  a Národná banka Slovenska: Štvrťročný komentár 

k politike obozretnosti na makroúrovni NBS. Bratislava: Národná banka Slovenska, apríl 2016. 
240 §2 zákona o stavebnom sporení 
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zákonodarcu je významný najmä z hľadiska hypotekárnych úverov, nakoľko ZoÚB v značnej 

miere precizuje podmienky poskytovania hypotekárnych úverov, ako aj posudzovanie 

schopnosti klienta splácať poskytnutý úver. BankZ zároveň tak predstavuje lex specialis vo 

vzťahu k ZoÚB.  ZoÚB z hľadiska predmetu úpravy priamo ovplyvňuje aj poskytovanie 

hypotekárnych úverov a za určitých podmienok stavebných úverov a svojím vymedzením práv 

a povinností dlžníkov a veriteľov aj priamo determinuje obsah zmluvných vzťahov.  

 Okrem hypotekárnych úverov a za zákonom stanovených podmienok stavebných 

úverov sa za úvery na bývanie považujú úvery, ktoré spĺňajú základné znaky vymedzené 

zákonom o úveroch na bývanie a to  

- účel úveru a 

- zabezpečenie úveru. 

 V zmysle ZoÚB je úverom na bývanie  dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov 

veriteľom spotrebiteľovi na základe zmluvy o úvere na bývanie vo forme odloženej platby, 

pôžičky, úveru alebo obdobnej finančnej pomoci, ktorá je zabezpečená záložným právom k 

nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej, alebo ktorá je zabezpečená iným právom týkajúcim sa takej 

nehnuteľnosti, ktorá je účelovo určená k nadobudnutiu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 

určenej na bývanie, alebo ktorá je   účelovo určená na vyplatenie takéhoto úveru.241  

 Prijatím ZoÚB sa tak vytvorila pomerne komplexná legislatíva, ktorá pokrýva širokú 

škálu úverových produktov a do značnej miery precizuje vzťah medzi veriteľom 

a spotrebiteľom. Táto komplexnosť právnej úpravy je daná aj tým, že za spotrebiteľské úvery 

sa považujú aj mladomanželské úvery, čím spolu s kategorizáciou hypotekárnych úveroch 

a stavebných úverov pod ZoÚB, alebo v prípade stavebných úverov aj pod ZoSÚ sa pokrývajú 

doteraz legislatívne zakotvené druhy úverov a zjednocuje sa prístup k spotrebiteľom 

a veriteľom. Legislatívne zakotvenie jednotlivých druhov úverov zároveň vo veľkej miere 

determinuje obsahové náležitosti právneho vzťahu a to najmä z pohľadu práv spotrebiteľa 

a povinností veriteľa. Medzi tieto práva a povinnosti patria 

- posudzovanie schopnosti spotrebiteľa splácať úver,242 

- možnosti odstúpiť od zmluvy o úvere243, 

- možnosti splatiť úver pred lehotou splatnosti, 

- informačné povinnosti na strane veriteľa.  

 Významným pro-spotrebiteľským ustanovením, je právo spotrebiteľa splatiť úver pred 

lehotou splatnosti a obmedzenia poplatkov, ktoré s takýmto predčasným splatením môže 

veriteľ vyžadovať. Tu je potrebné poznamenať, že predčasné splatenie môže byť iniciované tak 

veriteľom, ako aj dlžníkom. Predčasné splatenie úveru iniciované veriteľom, ktoré  predstavuje 

predčasné zosplatnenie úveru je zväčša založené na porušení určitej povinnosti zo strany 

dlžníka ako neuhradenie niektorej splátky v zmysle § 565 a §53 ods.9 OZ alebo porušenie inej 

zmluvnej povinnosti. Predčasné zosplatnenie úveru zo strany veriteľa môže byť teda spôsobené 

aj iným dôvodom, ako je omeškanie s úhradou. Nakoľko vo vzťahu vystupuje spotrebiteľ, je 

potrebné mať na pamäti otázku neprijateľnosti zmluvných podmienok pri stanovovaní takýchto 

dôvodov a povinnosť dodržať doktrínu transparentnosti v spotrebiteľských dojednaniach. 

Obmedzenia dôvodov, na základe ktorých môže veriteľ vyhlásiť predčasnú splatnosť úveru 

                                                           
241 § 1 ods.2 ZoÚB 
242 Posudzovanie schopnosti splácať úver sme rozoberali v súvislosti so zadlženosťou slovenských domácností. 
243 K možnosti odstúpenia od zmluvy a lehoty na premyslenie bližšie kapitola 2.1.2 
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vychádzajú zo skutočnosti, že ide o také konanie, ktoré má zásadné následky pre spotrebiteľa, 

ako je strata výhody splátok. 244  

 Naopak možnosť splatiť úver pred lehotou splatnosti na základe rozhodnutia 

spotrebiteľa predstavuje pre neho benefit z pohľadu zníženia ceny úveru (budúce nezaplatené 

úroky). S právom na predčasné splatenie úveru zo strany spotrebiteľa s určením maximálneho 

stropu poplatku sa stretávame v ZoSÚ, ako aj v ZoÚB. ZoSÚ explicitne stanovuje právo 

spotrebiteľa splatiť úver pred lehotou splatnosti a to v plnej výške alebo aj čiastočne. V prípade 

takéhoto splatenia má spotrebiteľ povinnosť  uhradiť úrok ako aj náklady vzniknuté za časové 

obdobie od poskytnutia spotrebiteľského úveru do jeho splatenia. Maximálna výška týchto 

nákladov, teda poplatku za predčasné splatenie, závisí od časových aspektov kedy dochádza 

k predčasnému splateniu. V prípade ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred 

lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere 

presahuje jeden rok, výška náhrady nákladov nemôže presiahnuť 1 % sumy splateného 

spotrebiteľského úveru. V prípade ak toto obdobie nepresahuje jeden rok, výška takej náhrady 

nemôže presiahnuť 0,5 % sumy splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti.245 

 Aj ZoÚB explicitne zakotvuje právo spotrebiteľa na predčasné splatenie úveru v plnej 

výške alebo len čiastočne. ZoÚB operuje s troma základnými modifikáciami situácie, kedy 

dochádza k predčasnému splateniu úveru a to:  

- predčasné splatenie úveru pred lehotou splatnosti, bez ohľadu na uplynutie doby fixácie 

úrokovej sadzby úveru na bývanie alebo bez ohľadu na zmenu úrokovej sadzby úveru, 

- predčasné splatenie úveru s ohľadom na uplynutie doby fixácie úrokovej sadzby úveru 

na bývanie alebo v súvislosti so zmenou úrokovej sadzby úveru a  

- splatenie mimoriadnej splátky úveru.  

 Jednou z najdiskutovanejších legislatívnych zmien, ktorá bola prijatá pozmeňovacím 

návrhom, je zavedenie maximálnej výšky poplatku pri predčasnom splatení úveru na bývanie 

pred dohodnutou lehotou splatnosti bez ohľadu na zmenu úrokovej sadzby úveru a bez ohľadu 

na uplynutie doby fixácie úrokovej sadzby úveru na bývanie a to vo výške maximálne 1 % z 

predčasne splatenej sumy úveru na bývanie. Takto stanovená výška poplatku predstavuje 

maximálnu hranicu skutočných nákladov priamo súvisiacich so žiadosťou o predčasné splatenie 

úveru. Povinnosť spotrebiteľa zaplatiť úrok za obdobie od poskytnutia úveru na bývanie do 

jeho splatenia zostáva samozrejme zachovaná. Zakotvenie daného ustanovenia bolo predmetom 

diskusie odbornej verejnosti v súvislosti s možným zvyšovaním iných poplatkov zo strany 

veriteľov v snahe o kompenzáciu takto stanoveného limitu.246 

 Druhou možnosťou na predčasné úplne alebo čiastočné splatenie úveru je splatenie 

úveru na žiadosť spotrebiteľa v prípade, ak k predčasnému splateniu úveru na bývanie alebo 

jeho časti dôjde v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby úveru na bývanie (resp.  

v súvislosti so zmenou úrokovej sadzby úveru na bývanie, ak ide o variabilnú úrokovú sadzbu).  

 Ak sa rozhodne spotrebiteľ predčasne splatiť úver na bývanie v súvislosti s uplynutím 

doby fixácie úrokovej sadzby úveru na bývanie alebo v súvislosti so zmenou úrokovej sadzby 

úveru na bývanie (ak ide o variabilnú úrokovú sadzbu) veriteľ nemá právo požadovať od 

spotrebiteľa úhradu úrokov, poplatkov ani iných nákladov v súvislosti s takýmto predčasným 

splatením. V prípade úveru na bývanie s variabilnou úrokovou sadzbou, pri ktorom nedošlo k 

                                                           
244 Bližšie JUSTIČNÁ AKADÉMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY: Ochrana spotrebiteľa – spotrebiteľské úvery 

a iné úvery pre spotrebiteľov, Omšenie, 17. – 18. jún 2019, dostupné na https://ja-sr.sk/sites/default/files/2021-

04/Ochrana_spotrebitela.pdf 
245 §16 ZoSÚ 
246 http://www.investujeme.sk/banky-sa-stazuju-na-zakon-o-uveroch-na-byvanie/ 
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zmene úrokovej sadzby úveru na bývanie za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka,  má 

spotrebiteľ právo raz za rok predčasne splatiť úver alebo jeho časť a veriteľ nie je oprávnený 

od neho  požadovať úhradu úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s takýmto 

predčasným splatením.247  Spotrebiteľ má možnosť bez poplatkov splatiť časť úveru na bývanie 

ak predčasné splatenie úveru na bývanie nepresiahne výšku 20 % istiny tohto úveru a to v lehote 

jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere. 

 Postavenie spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany, existencia informačnej asymetrie 

a snaha o elimináciu rizika neadekvátnych rozhodnutí zo strany spotrebiteľov z dôvodu nízkej 

úrovne finančnej gramotnosti sa prejavuje aj v zakotvení informačných povinností, ktoré 

právne predpisy ukladajú veriteľom. Povinnosť plniť informačné povinnosti ukladajú 

veriteľovi oba zákony, ZoSÚ, ako aj ZoÚB. Za účelom priebežného informovania spotrebiteľa, 

sa informačné povinnosti týkajú tak informácií obsiahnutých v reklame, procesu poskytovania 

informácií pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ako aj náležitostí samotnej zmluvy 

o úvere. Významnou súčasťou týchto informácií je povinnosť veriteľa poskytnúť spotrebiteľovi 

údaj o ročnej percentuálnej miere nákladov („RPMN“). Ročná percentuálna miera nákladov  

predstavuje celkové náklady spotrebiteľa na úver a má slúžiť aj k porovnaniu jednotlivých 

produktov s cieľom najvhodnejšieho výberu. Vzhľadom na existenciu rôznych interpretácií 

výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov v  aplikačnej praxi, prijala NBS opatrenie č. 

5/2020 z 24. novembra 2020, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výpočte ročnej percentuálnej 

miery nákladov pre spotrebiteľské úvery. Precizovanie výpočtu ročnej percentuálnej miery 

nákladov je možné hodnotiť pozitívne, nakoľko je zásadným nielen pre spotrebiteľa, ale aj pre 

veriteľa z dôvodu, že sankciou za nesprávne uvedenie ročnej percentuálnej miery nákladov 

(alebo ak ročná percentuálna miera nákladov prekračuje najvyššiu prípustnú výšku odplaty) je, 

že poskytnutý spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov. 

 ZoÚB v snahe zaviesť jednotný prístup k poskytovaniu informácií spotrebiteľom stavia 

informačné povinnosti aj na Európskom štandardizovanom informačnom formuláre (ďalej len 

„Formulár (ESIS)“)248, prostredníctvom ktorého je veriteľ povinný poskytnúť spotrebiteľovi 

stanovené všeobecné a predzmluvné informácie.249  

 Prijatie ZoÚB reflektuje snahu európskej legislatívy o zvýšenie ochrany spotrebiteľov 

na finančnom trhu a to aj v nadväznosti na zvyšujúci sa objem a význam poskytnutých 

retailových úverov domácnostiam. Nepochybne možno súhlasiť s názorom, že oblasť 

finančného trhu je špecifická požiadavkami na vyššiu úroveň finančnej gramotnosti 

spotrebiteľov ako aj zvýšenou mierou informačnej asymetrie. Nároky kladené na legislatívu 

upravujúcu túto oblasť zvyšuje aj požiadavka efektívneho vyváženie právnej úpravy, ktorá 

chráni spotrebiteľa ako slabšiu stranu, ale ktorá zároveň neznemožňuje veriteľovi výkon jeho 

činností, prípadne vymáhanie jeho nárokov zo zmluvného vzťahu. Máme za to, že zmeny v 

právnej úprave smerujúce k zvýšenej ochrane spotrebiteľa je možné hodnotiť pozitívne len do 

tej miery, pokiaľ nie je narušené samotné, právom garantované postavenie veriteľa ako 

poskytovateľa finančnej služby. Z hľadiska uvedených atribútov sa možno ako 

najproblematickejšie v rovine aplikačnej praxe javí právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy 

o úvere, v rámci ktorého môže dochádzať k pomerne komplikovaným súdnym sporom 

v prípade neplnenia si povinností zo strany spotrebiteľa.  

 Záverom je možné konštatovať, že právna úprava SR zameraná na činnosť poskytovania 

úverov spotrebiteľom vo veľkej miere precizuje práva a povinností oboch zmluvných strán, 

s dôrazom na povinnosti veriteľa a práva spotrebiteľa. Vysoká miera zadlženosti slovenských 

                                                           
247 § 18 zákona ZoÚB 
248 stanovený v prílohe č. 1 ZoÚB 
249 Dôvodová správa k ZoÚB 
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domácností v korelácií s nízkym objemom peňažných rezerv, ktorými disponujú domácnosti, 

spôsobila, že opatrenia NBS sa postupne zamerali na znižovanie objemu poskytovaných úverov 

a to najmä cez sprísňovanie jednotlivých limitov ukazovateľov posudzovania schopnosti 

spotrebiteľa splácať úver.250 Tieto kroky sa nevyznačujú priamym pro-spotrebiteľským 

charakterom z pohľadu samotného spotrebiteľa, ale prispievajú k zamedzeniu vytváraniu 

nerovnováh na finančnom trhu.251 Posudzovanie bonity spotrebiteľa v kontexte pôsobnosti 

ZoSÚ a ZoÚB, ako aj v kontexte existencie registrov o úveroch, vytvára komplexný a pomerne 

striktný systém, ktorý by na jednej strane mal smerovať k zníženiu zlyhaných úverov, no na 

druhej strane vytvára priestor pre rast popularity neregulovaných spôsobov získania úverov 

a teda aj peer to peer lendingu. Zároveň je možné konštatovať, že viaceré zmeny, ktoré prináša 

Návrh smernice o spotrebiteľských úveroch už nachádzame v slovenskej legislatíve.  

Z pohľadu zmien, ktoré prináša Návrh smernice o spotrebiteľských úveroch je významné 

spomenúť, že v rámci právneho poriadku SR sa už uplatňuje maximálna výška odplaty, ktorá 

je zadefinovaná v ustanoveniach nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z. pre všetky spotrebiteľské 

zmluvy, ktorých predmetom je poskytnutie peňažných prostriedkov.252 Rovnako nebankové 

subjekty, ktoré chcú v rámci podnikateľskej činnosti poskytovať úvery spotrebiteľom musia 

disponovať povolením NBS. NBS zároveň zohráva významnú úlohu aj pri ochrane finančného 

spotrebiteľa, ktorým je aj dlžník zo zmluvy o úvere, ktorej predmetom je spotrebiteľský úver 

alebo úver na bývanie. Obdobne NBS v čoraz väčšej miere pôsobí aj v oblasti zvyšovania 

finančnej gramotnosti a vzdelávania spotrebiteľov, čím zvyšuje predpoklad ich adekvátneho 

rozhodovania pri čerpaní úveru, čo je možné hodnotiť jednoznačne pozitívne. Máme za to, že 

zvyšovanie finančnej gramotnosti spotrebiteľov môže pomôcť pri dosahovaní vyváženej 

právnej úpravy, ktorá chráni spotrebiteľa ako slabšiu stranu, ale ktorá zároveň neznemožňuje 

veriteľovi výkon jeho činností, prípadne vymáhanie jeho nárokov zo zmluvného vzťahu. 

Zároveň komplexne nastavená legislatíva chráni spotrebiteľa cez garanciu viacerých práv, od 

práva na informácie (a informačných povinností veriteľa), cez právo na odstúpenie od zmluvy, 

po napr. právo na predčasné splatenie úveru. Takto nastavený rámec práv spotrebiteľa 

a povinností veriteľa zároveň kladie na legislatívu výzvy pri potrebe regulácie peer to peer 

lendingu. 

 

3 Špecifiká peer to peer lendingu v podmienkach SR253 

 Peer to peer lending je v podmienkach SR pomerne novým fenoménom. Jedna z 

najznámejších peer to peer lendingových platforiem, Žltý melón, začala svoju činnosť v roku 

2012. Napriek tomu, že peer to peer lendning nemá v SR dlhú históriu, vzhľadom na tendenciu 

slovenských domácností čerpať úvery, ako aj z dôvodu sprísňujúcich sa podmienok 

                                                           
250 Podľa údajov zo Zisťovania o finančnej situácii a spotrebe domácnosti  10% slovenských domácností nemalo 

pred koronakrízou žiadne finančné rezervy, 20% má rezervy najviac na jeden mesiac a polovica domácností má 

rezervy na maximálne šesť mesiacov. Bližšie ANALYTICI ÚMS.: Majú slovenské domácnosti rezervy pred 

krízou? Analytický komentár č. 78.28. marca 2020, s.1. 
251 Ako pro-spotrebiteľské opatrenia je ich však možné vnímať v korelácií so zamedzením situácií, kedy sa 

v dôsledku nesplácania úverov dostávajú spotrebitelia do existenčných problémov a v súvislosti s následkami 

vymáhania úverov. 
252 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. III. ÚS 283/2020 zo 12. novembra 2020, BUDJAČ, M. 

Civilnoprávna úžera a odplata pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľom. Bratislava: Wolters Kluwer, 

2018. 
253 HESEKOVÁ, S., KATKOVČIN, M. Právne vzťahy v rámci peer to peer lendingu. In. Justičná revue, 2021, č. 

11, s. 1312-1326.  
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poskytovania úverov spotrebiteľom je odôvodnený predpoklad, že tento spôsob financovania 

porastie na popularite. 

 V nasledovnom texte sa budeme venovať problematike peer to peer lendingu 

v podmienkach SR s cieľom: 

- identifikovať dominantnú formu obchodného modelu peer to peer lendingu v SR, 

- identifikovať aktuálne problémy a riziká peer to peer lendingu v regulačnom prostredí 

finančného trhu v podmienkach SR,  

- identifikovať problémy vznikajúce v právnych vzťahoch medzi jednotlivými 

subjektami zúčastnenými na peer to peer lendingu,  

- identifikovať problematické aspekty poskytovania peer to peer lendingu aj v kontexte 

rozhodovacej praxe súdov. 

 Vzhľadom na absenciu regulácie peer to peer lendingu v SR a tým aj absenciu 

oficiálnych registrov vedených regulátorom, ktoré by zahŕňali túto činnosť, boli informácie 

o formách fungovania peer to peer lendingu v SR získané  empirickou štatistickou metódou z 

verejných zdrojov (internetové stránky subjektov prevádzkujúcich peer to peer lending, 

obchodný register). Pri identifikácií aktuálnych problémov vznikajúcich v právnych vzťahoch 

medzi subjektami zúčastnenými na peer to peer lendingu sa použila analýza rozhodovacej praxe 

súdov v SR. Identifikácia problémov vychádzajúcich z absencie regulácie peer to peer lendnigu 

stavia na predchádzajúcej analýze regulácie činnosti poskytovania úverov spotrebiteľom. 

 Pri identifikácií dominantnej formy obchodného modelu peer to peer lendingu v SR sme 

vychádzali zo zvoleného prístupu k deleniu peer to peer lendingu, kde za  kritérium  základného 

delenia peer to peer lendingu sme určili charakter subjektov, medzi ktorými dochádza 

k požičiavaniu peňažných prostriedkov.254 Nadväzujúc na predchádzajúce kapitoly máme za 

to, že za základné delenie peer to peer lendingu a to najmä v kontexte analýzy existujúcej 

legislatívy môžeme považovať: 

- peer to peer lending, alebo kolektívne požičiavanie, v rámci ktorého na pozícií 

dlžníka/investorov vystupujú právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré vykonávajú 

podnikateľskú činnosť a 

- peer to peer lending alebo kolektívne požičiavanie, v rámci ktorého na pozícií 

dlžníka/investorov vystupujú fyzické osoby, ktoré podnikateľskú činnosť 

nevykonávajú.  

 V podmienkach SR  sa najčastejšie stretávame s typom peer to peer lendingu, v rámci 

ktorého vystupujú tri subjekty a to investori, dlžníci a subjekt prevádzkujúci peer to peer 

lendingovú platformu, teda so štandardným modelom peer to peer lendingu. Podľa našich 

vedomostí, iba jedna platforma je založená na obchodnom modeli, v rámci ktorého využíva 

profesionálneho poskytovateľa  pôžičiek (REDLEE j.s.a., kde profesionálnym poskytovateľom 

pôžičiek je spoločnosť AKULAKU, ktorá je  online úverovou inštitúciou v juhovýchodnej 

Ázii). Zároveň toto je jediný subjekt, ktorý prevádzkuje peer to peer lendingovú platformu, 

v rámci ktorej môžu na pozícií investorov, ako aj dlžníkov vystupovať okrem fyzických osôb 

aj obchodné spoločnosti. V ostatných prípadoch môžu vystupovať na pozícií dlžníka, ako aj 

investora iba fyzické osoby nepodnikatelia. Týmto sa súčasné nastavenie obchodných modelov 

peer to peer lendingu dostalo mimo regulačného rámca NBS  (keďže v prípade ak by investor 

                                                           
254 Rovnako aj OFIR, M., TZANG, I.: An Empirical View of Peer-to-Peer (P2P) Lending Platforms. In Berkeley 

Business Law Journal, Forthcoming. 2021 s.4. Dostupné na 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=3807550 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3807550 

https://ssrn.com/abstract=3807550
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3807550
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poskytoval úvery v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti fyzickým osobám- 

spotrebiteľom, potreboval by povolenie od NBS na poskytovanie úverov spotrebiteľom). 

Prehľad subjektov prevádzkujúcich peer to peer lending v SR. 

 

vlastné spracovanie 

 Na základe vyhodnotenia dostupných údajov o subjektoch, ktoré prevádzkujú peer to 

peer lending v SR je možné konštatovať, že dominantným modelom peer to peer lendnigu v SR 

je peer to peer lending, kde na pozícií investora a dlžníka vystupuje fyzická osoba nepodnikateľ. 

Niektoré z platforiem majú túto požiadavku explicitne zakotvenú na svojej webovej stránke, 

prípadne vo všeobecných zmluvných podmienkach, pri iných to vyplýva z požiadavky uvádzať 

identifikačné údaje na zmluvách, ktoré sa viažu na fyzické osoby nepodnikateľov. Napriek 

tomuto spoločnému charakteristickému znaku, sa v rámci fungovania peer to peer 

lendingových platforiem stretávame s viacerými odlišnosťami, ktoré spočívajú v: 

- odlišne stanovenom rozmedzí pôžičky, o ktorú je možné požiadať cez peer to peer 

lendingovú platformu. Výška pôžičky, ktorú je možné čerpať, sa pohybuje napríklad 

v prípade peer to peer lendingovej platformy Maják v rozpätí od 300 EUR a maximálne 

1000 EUR, v prípade platformy prevádzkovanej Zinc Euro a.s. od 500 Eur do 15 000 

EUR a v prípade platformy Žltý melón od 500 EUR a maximálna výška pôžičky je 10 

000 Eur. 

- odlišne stanovenej minimálnej výšky investície. Rozdiely v stanovenej minimálnej 

výške investície sú pomerne markantné. Minimálna výška investície je 1 EUR                       

(v prípade peer to peer lendingovej platformy prevádzkovanej REDLEE j.s.a.), 25 EUR 

(peer to peer lendingová platforma Žltý melón), až po minimálnu výšku investície 5000 

Eur v prípade peer to peer lendingovej platformy prevádzkovanej Zinc Euro a.s.. 

- existencií garančného fondu, resp.jeho absencie. Zriadenie garančného fondu investícií 

je na rozhodnutí subjektu prevádzkujúceho peer to peer lendingovú platformu. 

Garančný fond majú zriadené nasledovné platformy, resp. subjekty prevádzkujúce peer 

to peer lendingovú platformu: Wishmaker, j.s.a. a Zinc Euro,a.s.. 

- stanovení rôznej miery anonymity zmluvných strán. Anonymita zmluvných strán sa 

prejavuje najmä v momente podpisu samotnej zmluvy o pôžičke, kde namiesto 

zmluvných strán vystupuje na základe plnej moci samotný subjekt prevádzkujúci peer 

to peer lendingovú platformu a zmluvné strany sú v rámci zmluvy uvedené len 

identifikačnými údajmi, pod ktorými vystupujú v rámci platformy. V rámci činnosti 

Subjekt prevádzkujúci peer 

to peer lendingovú 

platfromu postavenie dlžníka postavenie investora forma obchodnej spoločnosti rok začatia činnosti

Wishmaker, j.s.a. FO FO  j.s.a. 2018

Peer2Peer, s.r.o., Maják FO FO s.r.o. 2017

Zinc Euro,a.s. FO FO

a.s. vystupuje aj ako viazaný 

finančný agent 2014

iService, a. s., Žltý melón FO FO a.s. 2012

PORT System s.r.o.,                   

PORT INVEST-pre investorov 

PORT SYSTEM-pre dlžníkov FO FO s.r.o. 2017

REDLEE j.s.a.

Spolupracuje len s 

profesionálnymi 

poskytovateľmi pôžičiek.

občania alebo 

spoločnosti krajín SEPA j.s.a. 2019
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peer to peer lendningu sa stretávame s rôznymi kombináciami anonymity zmluvných 

strán. 

 Za účelom zjednotenia terminológie s aplikačnou praxou budeme v rámci danej 

kapitoly používať pojem „pôžička“ a nie úver. Tento prístup bol zvolený z dôvodu, že v rámci 

aktuálne nastavených zmluvných vzťahov uzatvárajú investor a dlžník zmluvu o pôžičke 

a rovnako s pojmom pôžička operujú aj peer to peer lendingové platformy v rámci všeobecných 

zmluvných podmienok, resp. informácií obsiahnutých v reklame. 

 Slovenská legislatíva kopíruje nastavenie EÚ pri regulácii peer to peer lendingu  a teda 

peer to peer lending, v rámci ktorého vystupujú na strane investorov fyzické osoby 

nepodnikatelia a na strane dlžníkov fyzické osoby nepodnikatelia je neregulovanou činnosťou 

na finančnom trhu z čoho pramení viacero podstatných záverov tak pre právne postavenie 

dlžníka, ako aj investora. Na podporu tohto tvrdenia je potrebné podrobiť analýze právne 

vzťahy, ktoré vznikajú pri poskytovaní pôžičiek peer to peer spôsobom ako aj činnosť subjektu, 

ktorý prevádzkuje peer to peer lendingovú platformu a to z nasledovných hľadísk: 

- ako je legislatívne upravená činnosť subjektu, ktorý sprostredkuje poskytovanie 

pôžičiek peer to peer spôsobom a 

- ako sú upravené vzťahy, ktoré vznikajú medzi subjektmi vystupujúcimi v rámci peer to 

peer lendingu. 

Základná otázka z pohľadu regulácie peer to peer lendingu v SR je, či činnosť subjektu 

prevádzkujúceho peer to peer lendingovú platformu je možné subsumovať pod existujúcu 

legislatívu.255 Nakoľko je možné túto činnosť kategorizovať pod činnosti subjektov pôsobiacich 

na finančnom trhu, je zároveň potrebné zodpovedať otázku či činnosť peer to peer lendingu 

podlieha dohľadu NBS a či následne môže byť dlžník, ktorému sa sprostredkuje pôžička 

považovaný za  finančného spotrebiteľa. V tomto smere môžeme použiť výklad a simili, ktorý 

sme využili pri analýze možnosti subsumovať peer to peer lending, kde na pozícií investora aj 

dlžníka vystupuje fyzická osoba nepodnikateľ pod pôsobnosť Smernice CCD alebo Smernice 

MCD. V európskom práve, aj v právnom poriadku SR je definícia zmluvy o úvere postavená 

na existencií dvoch zmluvných strán a to veriteľa a dlžníka. Podľa oboch smerníc je 

spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá pri transakciách, na ktoré sa vzťahuje smernica, koná s 

cieľom, ktorý nesúvisí s jej obchodnou, podnikateľskou ani profesijnou činnosťou; a veriteľom 

je v zmysle oboch smerníc fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytuje alebo sľubuje 

poskytnúť úver v rámci svojej obchodnej, podnikateľskej alebo profesijnej činnosti. Rovnaká 

konštrukcia zmluvných strán participujúcich na zmluve o úvere je prenesená aj do ZoSÚ 

a ZoÚB.  

V prípade peer to peer lendingu, kde na pozícií dlžníka vystupuje fyzická osoba 

nepodnikateľ a na pozícií investora fyzická osoba, ktorá neposkytuje úvery v rámci svojej 

podnikateľskej činnosti, takáto činnosť nenapĺňa znaky poskytovania spotrebiteľského úveru 

alebo úveru na bývanie z dôvodu absencie legálno- definičných znakov zmluvy o úvere, ktorá 

je nosnou časťou samotnej definície úveru. Za spotrebiteľský úver sa považuje dočasné 

poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme 

pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci, pričom zmluvné strany sú 

veriteľ a spotrebiteľ. Obdobne, za úver na bývanie sa považuje dočasné poskytnutie peňažných 

prostriedkov na základe zmluvy o úvere na bývanie vo forme odloženej platby, pôžičky, úveru 

alebo obdobnej finančnej pomoci, ktoré poskytuje veriteľom spotrebiteľovi.256 Nakoľko 

k požičaniu peňažných prostriedkov nedochádza medzi subjektom prevádzkujúcim peer to peer 

                                                           
255 Nakoľko v práve EU nenachádzame osobitnú úpravu peer to peer lendingu a teda prípadná regulácia zostáva 

na národných úpravách. SR neprijala osobitnú právnu úpravu, ktorá by regulovala túto činnosť. 
256 § 1 ZoSÚ, §1 ZoÚB 
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lendingovú platformu a dlžníkom, ale výhradne medzi investorom a dlžníkom, nie je možné 

takýto vzťah subsumovať pod pôsobnosť ZoSÚ, alebo ZoÚB. Na tomto mieste je však 

podstatné poznamenať, že tento záver sa týka iba subjektov prevádzkujúcich peer to peer 

lendingové platformy, ktoré neparticipujú na pôžičke dlžníka. Tento obchodný model je 

najtypickejším obchodným model peer to peer lendingu pôsobiacim v SR, ale vzhľadom na 

rôzne modifikácie činnosti peer to peer lendingových platforiem je vždy potrebné individuálne 

skúmať mechanizmus poskytovania pôžičiek peer to peer lendingovým spôsobom. 

Právne posúdenie by sa líšilo od vyššie uvedeného v prípade, že  

- subjekt prevádzkujúci peer to peer lending participuje na pôžičke dlžníka. V tomto 

prípade by sa takýto subjekt mohol považovať za veriteľa v zmysle ZoSÚ alebo ZoÚB 

(posúdenie by záviselo od účelu a zabezpečenia úveru), 

- by ako zmluvné strany zo zmluvy o pôžičke vystupovali dlžník ako fyzická osoba -

nepodnikateľ a na druhej strane investor ako právnická osoba, alebo fyzická osoba, 

ktorá poskytuje úvery v rámci podnikateľskej činnosti. V tomto prípade by v súlade s 

legislatívou SR  tento právny vzťah rovnako spadal pod režim ZoSÚ (resp. ZoÚB) a 

investor by bol povinný disponovať povolením od NBS a v súlade s  §1 ods. 3 ZoD by 

sa takýto veriteľ považoval za dohliadaný subjekt NBS. 

 V tejto súvislosti si zároveň dovoľujeme poukázať na to, že pomerne diskutabilnou sa 

môže javiť právna kvalifikácia postavenia investora v zmluvnom vzťahu s dlžníkom ako 

nepodnikateľa v prípade, ak investor túto činnosť v podobe účasti v rámci schémy peer to peer 

lendingu vykonáva sústavne (t. j. nie výnimočne) a v nie zanedbateľnom rozsahu (či už v rámci 

jednej alebo viacerých internetových platforiem). V takejto situácii je podľa nášho názoru na 

mieste uvažovať o tom, či sa takáto činnosť investora nedá už materiálne kvalifikovať ako 

podnikanie v zmysle § 2 OBZ, čím by sa investor dostával do postavenia podnikateľa v oblasti 

poskytovania úverov z vlastných zdrojov (t. j. prevádzkovateľa regulovanej podnikateľskej 

činnosti (voľnej živnosti) v zmysle zákona č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon), v platnom znení (ďalej len „živnostenský zákon“), na ktorej 

prevádzkovanie sa vyžaduje disponovanie živnostenským oprávnením na tento predmet 

podnikania). Vyššie uvedený predpoklad by ďalej vytváral predovšetkým nasledujúce 

konsekvencie pre právne postavenie jednotlivých subjektov v rámci schémy peer to peer 

lendingu: 

- zmluvný vzťah medzi investorom a dlžníkom by bolo nutné kvalifikovať ako vzťah 

medzi podnikateľom (dodávateľom) a spotrebiteľom, t. j. zmluva o pôžičke by bola v 

časti poskytnutých prostriedkov investora považovaná za spotrebiteľský zmluvný vzťah 

so všetkými právnymi dôsledkami, t. j. jednalo by sa o spotrebiteľský úver v režime 

zákona o spotrebiteľských úveroch; 

- zmluvný vzťah medzi investorom a subjektom, ktorý prevádzkuje peer to peer 

lendingovú platformu, by nebol spotrebiteľský ale podnikateľský v režime OBZ s 

poukazom na § 261 ods. 1 OBZ; 

- z hľadiska regulácie finančného trhu by takýto investor potreboval povolenie od NBS 

podľa § 20 ZoSÚ ako tzv. veriteľ podľa § 2 písm. b) ZoSÚ; 

- Nakoľko samotná determinácia, kedy sa nejaká činnosť dá kvalifikovať ako spĺňajúca 

všetky obligatórne znaky podnikania podľa OBZ, predstavuje v praxi ťažko riešiteľný 

problém, ktorý sa musí posudzovať od prípadu k prípadu individuálne, zvlášť pri 

konštrukcii zmluvných vzťahov pod utajenou identitou tak, ako je to v schémach peer 

to peer lendingových platforiem, máme za to, že bez toho, aby samotný subjekt 

(investor) nemal dobrovoľne záujem stať sa profesionálnym (a na finančnom trhu 

regulovaným) subjektom v oblasti poskytovania spotrebiteľských úverov podľa ZoSÚ, 

praktické možnosti sankcionovania konania takéhoto subjektu zo strany NBS (v 
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dôsledku poskytovania spotrebiteľských úverov bez povolenia vyžadovaného zákonom 

o spotrebiteľských úveroch v rámci dohľadu sankciami podľa § 23 ods. 6 ZoSÚ), 

orgánov štátnej správy v oblasti regulácie živnostenského podnikania (z dôvodu 

dopustenia sa neoprávneného podnikania podľa § 63 ods. 1 živnostenského zákona) či 

až orgánov činných v trestnom konaní (z dôvodu naplnenia skutkovej podstaty trestného 

činu neoprávneného podnikania podľa § 251 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, v 

znení neskorších predpisov) sú prakticky výlučne v teoretickej rovine.  

 Ďalšou alternatívou je situácia, kedy by dlžník nevystupoval ako fyzická osoba 

nepodnikateľ, ale napr. ako obchodná spoločnosť. V takomto prípade by takáto forma 

alternatívneho financovania spadala pod pôsobnosť Nariadenia ECSP. 

Pre úplnosť je potrebné dodať, že subjekty vykonávajúce sprostredkovanie pôžičiek 

peer to peer spôsobom nie je možné považovať za finančných sprostredkovateľov alebo 

finančný poradcov podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 

poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu úplnej absencie znakov týchto  

činnosti v zmysle uvedeného zákona. 

Vzhľadom na to, že subjekty sprostredkujúce pôžičky peer to peer spôsobom nie je 

možné kategorizovať pod veriteľov v zmysle ZoSÚ alebo ZoÚB a ani pod iný právny predpis 

v oblasti finančného trhu, nie je možné ich ani považovať za dohliadané subjekty a ich činnosť 

nie je podmienená autorizáciou vstupu na finančný trh cez udelenie povolenia od NBS. 

Z pohľadu vymedzenia dohliadaných subjektov je základným právnym predpisom 

vymedzujúcim dohľad nad finančným trhom ZoD, ktorý zároveň ustanovuje postavenie 

a oprávnenia NBS pri výkone dohľadu.  Súčasťou dohľadu nad finančným trhom, ktorý 

vykonáva NBS je aj vykonávanie politiky obozretnosti na makroúrovni vrátane výkonu 

dohľadu v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov a iných klientov s cieľom prispievať 

k udržiavaniu stability finančného systému a k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného 

trhu.  Medzi dohliadané subjekty patria subjekty vymedzené v §1 ods. 3 ZoD. V oblasti  

poskytovania úverov ide najmä o banky, zahraničné banky, prípadne pobočky zahraničných 

bánk, veriteľov a iných veriteľov medzi ktorých patria veritelia, ktorí poskytujú spotrebiteľské 

úvery a úvery na bývanie.   

Vymedzenie dohliadaných subjektov je zásadné aj pre zodpovedanie otázky, či je 

možné dlžníka, resp. investora  v rámci rozoberanej konštrukcie peer to peer lendingu 

považovať za finančného spotrebiteľa. Legálnu definíciu finančného spotrebiteľa 

nachádzame v ZoD. Definícia finančného spotrebiteľa stavia na vymedzení zmluvných strán, 

ktorými sú spotrebiteľ a dohliadaný subjekt. Za finančného spotrebiteľa teda môžeme 

považovať spotrebiteľa na finančnom trhu, s ktorým koná dohliadaný subjekt alebo osoba 

konajúca v mene alebo na účet dohliadaného subjektu  a to pri ponúkaní finančnej služby alebo 

pri uzatváraní alebo plnení spotrebiteľskej zmluvy o poskytnutí finančnej služby.257 Na to, aby 

sa dlžník alebo investor mohol považovať za finančného spotrebiteľa, by musel byť subjekt 

prevádzkujúci peer to peer lendingovú platformu  dohliadaným subjektom. 

Tým, že poskytovanie pôžičiek peer to peer spôsobom nemožno považovať za 

poskytovanie úverov spotrebiteľom v zmysle ZoSÚ, resp. ZoÚB sa na dlžníka nevzťahujú:  

- ustanovenia zamerané na ochranu spotrebiteľa, ktoré upravujú jeho práva, resp. 

vyrovnávajú informačnú asymetriu, obsiahnuté v osobitných predpisoch upravujúcich 

poskytovanie úverov spotrebiteľom, 

- ustanovenia zamerané na ochranu finančného spotrebiteľa a pôsobnosť NBS v tejto 

oblasti. 

                                                           
257 § 1 ods. 3 písm. c) ZoD 
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3.1 Zmluvné vzťahy vznikajúce v procese poskytovania pôžičky pri peer to peer 

lendingu258 

 Pri vymedzení právnych vzťahov, ktoré vznikajú v procese poskytovania pôžičiek peer 

to peer spôsobom je podstatné opätovne zdôrazniť, že nakoľko neexistuje jednotná právna 

úprava a v mnohé národné právne úpravy neobsahujú osobitnú legislatívu, ktorá by upravovala 

túto činnosť, je vo veľkej miere na vôli subjektov prevádzkujúcich peer to peer lendingové 

platformy aký typ zmlúv zvolia na úpravu vzťahov, ktoré vznikajú v procese poskytovania 

pôžičiek (samozrejme v súlade s národnou legislatívou). 

 V podmienkach SR sa stretávame s nasledovnou konštrukciou právnych vzťahov 

v rámci existujúcich peer to peer lendingových platforiem. Tieto právne vzťahy je možné 

kategorizovať podľa toho, medzi akými subjektami v proces poskytovania pôžičky vznikajú. 

Medzi tieto vzťahy môžeme zaradiť:  

- zmluvný vzťah dlžníka a subjektu prevádzkujúceho peer to peer lendingovú platformu, 

v rámci ktorej dochádza k sprostredkovaniu pôžičiek, 

- zmluvný vzťah investora/veriteľa a subjektu prevádzkujúceho peer to peer lendingovú 

platformu, v rámci ktorej dochádza k sprostredkovaniu pôžičiek, 

- zmluvný vzťah investora/ veriteľa a dlžníka, 

- zmluvný vzťah investora/veriteľa a subjektu prevádzkujúceho peer to peer lendingovú 

platformu, resp. iného subjektu, ktorý vzniká v procese vymáhania pohľadávky.259 

 Pre zmluvný vzťah medzi dlžníkom alebo investorom a subjektom prevádzkujúcim 

peer to peer lendingovú platformu, v rámci ktorej dochádza k sprostredkovaniu pôžičiek, je 

v podmienkach slovenskej legislatívy typické uzavretie rámcovej zmluvy o spolupráci prípadne 

inak pomenovanej zmluvy. Predmet rámcovej zmluvy sa líši v závislosti od toho, s kým ju 

subjekt prevádzkujúci peer to peer lendingovú platformu uzatvára. 

 V prípade zmluvného vzťahu medzi dlžníkom a subjektom prevádzkujúcim peer to peer 

lendingovú platformu je predmetom rámcovej zmluvy záväzok  subjektu prevádzkujúceho peer 

to peer lendingovú platformu vyhľadať pre dlžníka jednotlivých investorov za účelom uzavretia 

zmluvy o pôžičke s investorom. V praxi je možné sa stretnúť aj so záväzkom obstarať v mene 

a na účet dlžníka uzatvorenie zmluvy o pôžičke s investorom (za podmienok, ktoré sú 

špecifikované v predmetnej zmluve). 

 V prípade zmluvného vzťahu medzi investorom a subjektom prevádzkujúcim peer to 

peer lendingovú platformu je predmetom rámcovej zmluvy záväzok subjektu prevádzkujúceho 

peer to peer lendingovú platformu vyhľadávať pre investora jednotlivých dlžníkov, prípadne 

zabezpečiť vstup na internetovú aukciu pôžičiek a obstarať v mene a na účet investora 

uzatvorenie zmluvy o pôžičke s dlžníkom za podmienok stanovených v tejto zmluve.260 Na 

účely uzatvorenia jednotlivých zmlúv o pôžičke má investor povinnosť zveriť svoje peňažné 

prostriedky, ktoré sú určené na poskytnutie pôžičky, dočasne do správy subjektu 

prevádzkujúceho peer to peer lendingovú platformu. Tento subjekt  je povinný následne tieto 

peňažné prostriedky previesť jednotlivým dlžníkom, s ktorými na základe výsledku výberu 

                                                           
258 Kapitola čiastočne čerpá aj z HESEKOVÁ, S, KATKOVČIN, M. Právne vzťahy v rámci peer to peer lendingu. 

In. Justičná revue. 2021, č. 11, s. 1312-1326.  
259 HESEKOVÁ BOJMÍROVÁ, S.: Požičiavanie formou peer to peer. In Justičná revue. 2018, č. 10, s. 1076 - 

1085. 
260 Konkrétne vymedzenie predmetu zmluvy závisí od konkrétneho subjektu, ktorý poskytuje sprostredkovanie 

pôžičiek peer to peer spôsobom, spoločným znakom je však uzatvorenie zmluvy o pôžičke s dlžníkom  v mene 

a na účet investora. 
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pôžičiek prevádzkovanej na internetovom portáli uzatvorí v mene a na účet investora už 

konkrétne zmluvy o pôžičke. 

 Napriek nemožnosti subsumovať dlžníka alebo investora pod definíciu finančného 

spotrebiteľa (z dôvodu absencie dohliadaného subjektu) je potrebné skúmať tento vzťah aj 

z pohľadu ochrany spotrebiteľa vo všeobecnosti. Takto uzatvorená rámcová zmluva 

predstavuje nepochybne spotrebiteľský zmluvný vzťah, nakoľko: 

- subjekt prevádzkujúci peer to peer lendingovú  platformu pri uzavretí rámcovej zmluvy 

koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti a 

- druhá zmluvná strana, bez ohľadu na to či je to dlžník alebo investor, vystupuje ako 

fyzická osoba, nepodnikateľ. Toto postavenia vyplýva z princípu fungovania 

analyzovaného obchodného modelu peer to peer lendingu, ako aj z označenia druhej 

zmluvnej strany dlžníka či investora, t. j. identifikačnými znakmi typickými pre 

nepodnikateľa.261 

 V zmysle § 52 ods. 1 až 4 OZ je spotrebiteľskou zmluvou každá zmluva bez ohľadu na 

právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. Vzhľadom na to, že zmluvné strany 

napĺňajú požiadavku postavenia dodávateľa a spotrebiteľa je potrebné považovať takto 

uzavretú zmluvu za spotrebiteľskú, čo podporujú aj rozhodnutia všeobecných súdov SR. 

Spotrebiteľský charakter zmluvy je zdôraznený aj tým, že rámcová zmluva býva pripravená 

vopred na formulári vrátane znenia podmienok bez možnosti zasiahnuť do ich znenia 

spotrebiteľom.262  

 Rozsudok Okresného súdu Bardejov sp. zn. 2Csp/90/2019 zo dňa 09.09.2020 

 „Vykonaným dokazovaním mal súd za preukázané, že medzi Zinc Euro a žalovanou bol 

na základe rámcovej zmluvy - dlžník, založený záväzkový vzťah. Vzhľadom na povahu 

účastníkov tejto zmluvy je predmetný zmluvný vzťah vzťahom spotrebiteľským, keďže Zinc Euro 

pri uzavretí rámcovej zmluvy konal v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti a uzavrel 

predmetnú zmluvu so žalovanou, ktorá je fyzickou osobou - nepodnikateľom (čo vyplýva z 

označenia žalovanej v tejto zmluve identifikačnými znakmi typickými pre nepodnikateľa - 

menom, priezviskom, bydliskom, rodným číslom).“ 

 Rozsudok Okresný súd Bánovce nad Bebravou sp.zn. 4Csp/27/2019 zo dňa 16. 07. 2019 

 „Medzi zmluvnými stranami sa jedná o uzatvorenie zmluvy, prostredníctvom ktorej boli 

poskytnuté pôžičky medzi fyzickými osobami nepodnikateľským spôsobom (tzv. „peer to peer" 

spôsob)ako jedným z viacerých druhov kolektívneho financovania. Avšak spotrebiteľský 

charakter má Rámcová zmluva Dlžník zo dňa 19.7.2016 to vzhľadom k tomu, že v právnom 

vzťahu založenom uvedenou zmluvou vystupoval žalovaný ako spotrebiteľ, ktorý poskytnutím 

služieb zo strany predchodcu žalobcu uspokojoval svoje osobné potreby a predchodca žalobcu 

vystupoval ako podnikateľ poskytujúci uvedenú službu. Spotrebiteľský charakter zmluvy je 

nepochybný aj tým, že rámcová zmluva bola žalobcom resp. predchodcom žalobcu pripravená 

vopred na formulári vrátane znenia podmienok bez možnosti zasiahnuť do ich znenia 

žalovaným ako spotrebiteľom. Preto súd na posúdenie záväzkového vzťahu z rámcovej zmluvy 

aplikoval aj ustanovenia Občianskeho zákonníka o spotrebiteľských zmluvách.“ 

 Rozsudok Okresný súd Prešov 7Csp/238/2018 zo dňa 18. 09. 2019 

                                                           
261 Rozsudok Okresného súdu Bardejov sp. zn. 2Csp/90/2019 zo dňa 09.09.2020,  
262 Rozsudok Okresný súd Bánovce nad Bebravou sp.zn. 4Csp/27/2019 zo dňa 16. 07. 2019, Rozsudok Okresný 

súd Prešov 7Csp/238/2018 zo dňa 18. 09. 2019. 
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 „Medzi zmluvnými stranami sa jednalo o uzatvorenie zmluvy prostredníctvom ktorej 

boli poskytnuté pôžičky medzi fyzickými osobami nepodnikateľským spôsobom (peer to peer) 

ako jedným z viacerých druhov kolektívneho financovania. Spotrebiteľský charakter zmluvy je 

nepochybný aj tým, že Rámcová zmluva bola žalobcom, resp. predchodcom žalobcu pripravená 

vopred na formulári vrátane znenia podmienok bez možnosti zasiahnuť do ich znenia žalovanou 

ako spotrebiteľkou. Preto súd na posúdenie záväzkového vzťahu z Rámcovej zmluvy aplikoval 

aj ustanovenia Občianskeho zákonníka o spotrebiteľských zmluvách.“ 

 Na záväzkový vzťah, ktorý vzniká na základe rámcovej zmluvy je preto nepochybne 

potrebné aplikovať ustanovenia OZ o spotrebiteľských zmluvách. Pri stanovení, o aký zmluvný 

typ pri rámcovej zmluve sa jedná, sa stretávame s odlišnými prístupmi v rámci rozhodovacej 

činnosti súdov a to v dvoch smeroch. V praxi sa zväčša takéto rámcové zmluvy uzatvárajú ako 

nepomenované zmluvy podľa § 51 OZ, k čomu sa prikláňa časť súdov.263  

 Okresný súd Prešov sp.zn. 14Csp/14/2020 zo dňa 23. 09. 2020 

 „Na základe Rámcovej zmluvy uzatvorenej podľa § 51 Občianskeho zákonníka zo dňa 

11.03.2017medzi spoločnosťou Zinc Euro, a.s. a žalovaným sa strany dohodli, že predmetom 

tejto zmluvy je záväzok spoločnosti vyhľadávať pre dlžníka jednotlivých investorov a obstarať 

v mene a na účet dlžníka uzatvorenie Zmluvy o pôžičke s investorom za podmienok stanovených 

v tejto zmluve. Predmetom tejto zmluvy je zároveň záväzok spoločnosti poskytnúť dlžníkovi iné 

služby za podmienok a spôsobom dojednaným v tejto zmluve, a to za odplatu za podmienok 

dojednaných v tejto zmluve.“ 

 Rozsudok Okresný súd Žiar nad Hronom sp. zn.  24Csp/31/2020 zo dňa 10. 09. 2020 

 Medzi postupcom a žalovaným bola dňa 25.02.2017 uzatvorená podľa ust. § 51 Zákona 

č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej aj „OZ“) Rámcová zmluva – dlžník s 

identifikačným kódom žalovaného: L.-XXWY-G. (ďalej aj „Zmluva - dlžník“), predmetom 

ktorej bol záväzok postupcu vyhľadávať pre žalovaného jednotlivých investorov a obstarať v 

mene a na účet žalovaného uzatvorenie zmluvy o pôžičke s investorom za podmienok 

stanovených v tejto zmluve. 

 Rozsudok Okresný súd Žilina sp.zn. 41C/4/2020 zo dňa 11. 06. 2020 

 Dňa 16.07.2018 bola medzi spoločnosťou Zinc Euro, a.s. ako spoločnosťou a žalovanou 

ako dlžníkom podpísaná Rámcová zmluva - dlžník podľa § 51 Občianskeho zákonníka, ktorou 

podľa článku 1 bod1 sa spoločnosť zaviazala vyhľadať pre žalovanú jednotlivých investorov a 

obstarať v mene a na účet žalovanej uzatvorenie Zmluvy o pôžičke s investorom za podmienok 

stanovených v tejto zmluve. Predmetom tejto zmluvy bol zároveň záväzok spoločnosti poskytnúť 

žalovanej iné služby za podmienok a spôsobom dojednaným v tejto zmluve, a to za odplatu za 

podmienok dojednaných v tejto zmluve. Predmetom tejto zmluvy bol zároveň spôsob 

identifikácie žalovanej s využitím autentifikačných prvkov jedinečne pridelených žalovanej. 

 Časť súdov sa v rámci svojej  rozhodovacej činnosti prikláňa k názoru, že takáto 

rámcová zmluva má znaky zmluvy o sprostredkovaní podľa § 774 OZ, aj keď bola uzatvorená 

ako nepomenovaná zmluva, a to najmä z dôvodu vymedzenia predmetu zmluvy, ktorý stavia 

na sprostredkovaní uzatvorenia zmluvy o pôžičke.264   

 Rozsudok Okresný súd Levice sp.zn. 8Csp/120/2018, zo dňa 12. 07. 2019 

                                                           
263 Rozsudok Okresný súd Bánovce nad Bebravou sp.zn. 4Csp/27/2019 zo dňa 16. 07. 2019, Rozsudok Okresný 

súd Prešov sp.zn. 14Csp/14/2020 zo dňa 23. 09. 2020, Rozsudok Okresný súd Žiar nad Hronom sp. zn.  

24Csp/31/2020 zo dňa 10. 09. 2020, Rozsudok Okresný súd Žilina sp.zn. 41C/4/2020 zo dňa 11. 06. 2020 
264Rozsudok Okresný súd Levice sp.zn. 8Csp/120/2018, zo dňa 12. 07. 2019 
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 „Súd na podklade vykonaného dokazovania, po zhodnotení jeho výsledkov, dospel k 

záveru, že žaloba bola podaná dôvodne. Spoločnosť Zinc Euro a.s. a žalovaná uzavreli dňa 

03.05.2016 zmluvu, ktorá má znaky zmluvy o sprostredkovaní podľa § 774 OZ. Jej predmetom 

bolo sprostredkovanie sprostredkovateľom - spoločnosťou Zinc Euro a.s. žalovanej ako 

záujemcovi uzavretia zmluvy alebo zmlúv o pôžičke podľa záväznej žiadosti žalovanej a 

následné uzavretie takejto zmluvy alebo zmlúv v mene a na účet žalovanej. Táto zmluva bola 

dohodnutá ako odplatná, pričom konkrétna výška odplaty závisela od uzavretej zmluvy a mala 

byť určená dodatočne v záväznej žiadosti žalovanej o sprostredkovanie uzavretia zmluvy o 

pôžičke.“ 

 Na uzatvorenú rámcovú zmluvu, čo vyplýva aj zo samotného predmetu tejto zmluvy, 

nadväzuje uzatvorenie zmluvy medzi dlžníkom a investormi. Tento zmluvný vzťah je 

založený na uzavretí Zmluvy o pôžičke v zmysle § 657 OZ s využitím možnosti dohodnúť 

úroky. V tomto zmluvnom vzťahu  nevystupujú strany v pozícií spotrebiteľa a dodávateľa, 

nakoľko obe zmluvné strany vystupujú ako fyzické osoby nepodnikatelia. 

 Vzhľadom na túto skutočnosť nie je možné považovať zmluvu za spotrebiteľskú 

zmluvu, a teda nie je možné ani aplikovať ustanovenia na ochranu spotrebiteľa. Tento záver 

potvrdzuje aj Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 2Ndc 11/2018, podľa 

ktorého vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o pôžičke, hoci poskytnuté prostredníctvom peer to peer 

portálov, nie sú spotrebiteľskými vzťahmi.265  

 Rozsudok Okresný súd Nitra, sp.zn. 19Csp/123/2021, zo dňa 25. 05. 2022 

 „Pretože jednotlivé zmluvy o pôžičke uzatvárali investori, ktorými boli fyzické osoby, čo 

znamená, že nekonali ako dodávatelia, nie je možné uvedené zmluvy o pôžičke považovať za 

spotrebiteľské zmluvy. Uzavreté zmluvy o pôžičke preto súd posúdil v zmysle ustanovení § 657 

a nasl. Občianskeho zákonníka. Súd v tomto smere poukazuje aj na odôvodnenie uznesenia 

Najvyššieho súdu SR č. 2Ndc11/2018 zo dňa 31.1.2019, podľa ktorého v obdobnej veci (pôžička 

cez internetový portál) nejde o vzťah medzi spotrebiteľom a dodávateľom. Ide tu o vzťah 

viacerých fyzických osôb, z ktorých ani jeden nie je dodávateľom v zmysle § 52 ods. 3 

Občianskeho zákonníka, t. j. nie je osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo 

inej podnikateľskej činnosti. Vzťahy medzi účastníkmi vznikli na základe crowdfundingu, ktorý 

patrí medzi alternatívne finančné nástroje a ktorý vznikol ako dôsledok rozvoja finančných 

technológií. Na tieto pôžičky sa nevzťahuje zákon o spotrebiteľskom úvere, ide tu totiž o pôžičku 

medzi fyzickými osobami a jej poskytovanie sa riadi Občianskym zákonníkom.“ 

 Rozsudok Okresný súd Trnava, sp.zn. 38Csp/28/2021, zo dňa 10. 03. 2022 

 „V prípade pôžičky cez internetový portál nejde o vzťah medzi spotrebiteľom a 

dodávateľom, ale ide o vzťah viacerých fyzických osôb, z ktorých ani jeden nie je dodávateľom 

v zmysle § 52 ods. 3 OZ, t.j. nie je osobou, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo 

inej podnikateľskej činnosti. Zmluva uzavretá medzi investorom ako veriteľom a žalovaným ako 

dlžníkom, preto nie je spotrebiteľskou zmluvou podľa § 52 ods. 1 OZ.“ 

 Rozsudok Okresný súd Zvolen, sp.zn. 15C/30/2015 zo dňa 22. 03. 2018. 

 „Skutočnosť, že v mene a na účet investorov konala na základe plnomocenstva 

spoločnosť iService, a.s., ktorá je vlastníkom internetového portálu, ako aj skutočnosť, že 

spoločnosť iService, a.s. je uvádzaná v zmluve o pôžičke ako osoba zastupujúca investorov na 

                                                           
265 To, že subjekt prevádzkujúci platformu je v zmluve o pôžičke uvádzaný ako osoba zastupujúca investorov na 

základe plnomocenstva ešte neodôvodňuje záver, že práve tento subjekt je účastníkom zmluvy o pôžičke na strane 

dodávateľa, a teda subjektom, od ktorého by sa mal odvodzovať spotrebiteľský charakter zmluvy, bližšie  

Rozsudok Okresný súd Zvolen, sp.zn. 15C/30/2015 zo dňa 22. 03. 2018. 
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základe plnomocenstva, ešte neodôvodňuje záver, že práve táto spoločnosť bola účastníkom 

zmluvy o pôžičke na strane dodávateľa a teda subjektom, od ktorého by sa mal odvodzovať 

spotrebiteľský charakter zmluvy. Zo zmluvy o pôžičke jednoznačne vyplýva, že osoby, ktoré 

reálne pôžičku poskytujú sú fyzické osoby - nepodnikatelia, ktorí sa označujú síce ako investori, 

ale do pôžičky investujú vlastné peniaze a sú to iné osoby ako spoločnosť iService, a.s.. Na 

základe týchto skutočností mal súd za to, že zmluva o pôžičke nebola uzavretá medzi 

dodávateľom a spotrebiteľom a preto sa nemôže jednať o spotrebiteľskú zmluvu.“ 

 Nemožnosť subsumovať zmluvu o pôžičke pod spotrebiteľskú zmluvu má značný dosah 

na práva dlžníka zo zmluvy o pôžičke a to vo viacerých smeroch.  Absencia možnosti aplikovať 

ustanovenia na ochranu spotrebiteľa má vplyv na: 

- Možnosť použitia zmenky ako zabezpečovacieho inštitútu. Nakoľko zmluva o pôžičke 

nie je spotrebiteľskou zmluvou, je možné zabezpečiť plnenie záväzku dlžníka zo 

zmluvy o pôžičke zmenkou, ktorá v praxi je aj často využívaným zabezpečovacím 

prostriedkom.266  Z praktického hľadiska pôjde najmä o využitie tzv. blankozmenky 

v zmysle § 10 zákona č.  

191/1950 Zb. Zákon zmenkový a šekový, ktorá vzhľadom na svoje vlastnosti a za 

predpokladu existencie dohody o vyplnení blankozmenky je frekventovaným 

zabezpečovacím inštitútom.267  

- Možnosť použitia dohody o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov ako zabezpečovacieho 

inštitútu bez ohľadu na splnenie podmienok stanovených zákonom o ochrane 

spotrebiteľa.268 

- Absencia obmedzení, ktoré súvisia s predčasným zosplatnením úveru zo strany veriteľa 

v kontexte neprijateľných zmluvných podmienok. 269  

 Zmluvné vzťahy v rámci peer to peer lendingu pri poskytovaní pôžičky sú typické tým, 

že na strane investorov vystupuje väčší počet osôb.270 V tomto prípade sa však nejedná o 

solidárnu pohľadávku investorov, ale o delenú pohľadávku v zmysle §512 ods.1 OZ.  

 Osobitosťou zmluvných vzťahov, ktoré vznikajú medzi investormi a dlžníkmi je princíp 

anonymity zmluvných strán. V praxi sa môžeme stretnúť s viacerými spôsobmi uvedenia 

identity zmluvných strán: 

- totožnosť investora nie je dlžníkovi známa, v zmluve o pôžičke je investor/investori 

označení číselným kódom „ID investora“ a menom - prezývkou, ktoré neumožňuje 

identifikáciu veriteľov. V takomto prípade zastupuje  investorov pri uzatvorení zmluvy 

subjekt prevádzkujúci peer to peer  lendingovú platformu. Tento subjekt koná na účet a 

v mene investorov.271 

- identita oboch zmluvných strán, teda investora aj dlžníka, je pri uzatváraní a plnení 

zmluvy o pôžičke  navzájom utajená. Zmluvné strany zmluvy o pôžičke  v tomto 

prípade vystupujú navzájom výlučne pod číselným kódom, resp. prideleným 

                                                           
266 zákon o ochrane spotrebiteľa stanovuje zákaz využitia zmenky pri zabezpečení záväzkov spotrebiteľa.  
267 KOVAŘÍK, Z. Zákon smenečný a šekový. Komentář.5 vydanie. Praha: C.H.Beck, 2011.s.51. 
268 § 5a Zabezpečenie záväzkov spotrebiteľa zákona o ochrane spotrebiteľa 
269 Bližšie JUSTIČNÁ AKADÉMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY: Ochrana spotrebiteľa – spotrebiteľské úvery 

a iné úvery pre spotrebiteľov, Omšenie, 17. – 18. jún 2019, dostupné na https://ja-sr.sk/sites/default/files/2021-

04/Ochrana_spotrebitela.pdf 
270 Ide o základný princíp peer to peer lendingu, jeden dlžník si požičiava peňažné prostriedky od väčšieho počtu 

investorov a naopak jeden investor investuje do väčšieho počtu pôžičiek. 
271 De facto aj totožnosť dlžníka je pre investora neznáma, nakoľko v mene investora a na jeho účet uzatvára 

zmluvu o pôžičke subjekt prevádzkujúci peer to peer lendingovú platformu. Dlžník však uzatvára zmluvu 

o pôžičke s investormi, ktorí sú zastúpení subjektom prevádzkujúcim peer to peer platformu, osobne. 



94 
 

identifikačným kódom. Subjekt prevádzkujúci peer to peer lendingovú platformu, 

zastupuje obe zmluvné strany a  koná v ich mene a na ich účet. 

 V tomto smere sa vynára otázka platnosti zmluvného vzťahu z pohľady dostatočnosti 

označenia zmluvných strán. Rozhodovacia činnosť súdov vyvrátila možnosť sankcionovať 

takéto označenie zmluvných strán neplatnosťou zmluvy o pôžičke, nakoľko označenie spĺňa 

podmienku určitosti v zmysle § 43a ods. 1 OZ.272  

 Rozsudok Okresný súd Zvolen, sp.zn. 15C/30/2015 zo dňa 22. 03. 2018 

 „Pokiaľ žalobca vo svojom vyjadrení poukazoval na ustanovenie § 43a ods. 1 

Občianskeho zákonníka a z tohto dôvodu považoval zmluvu za neplatnú, ani v tejto časti súd 

nedal žalobcovi za pravdu. Jednotliví investori boli označení identifikačnými údajmi a to ID 

Investorom, menom používateľa, ktorých zastupuje spoločnosť iService. Zo zákonného znenia 

pojem „určitým osobám“ neznamená jednoznačne, že tieto osoby musia byť špecifikované 

osobnými údajmi minimálne menom, priezviskom, dátumom narodenia alebo rodným číslom, 

adresou trvalého pobytu. Neznamená to, že nemôžu byť určené len všeobecným „nickom“ 

prostredníctvom ktorého je známe s kým zmluvu uzatvára....... Neznámy účastník zmluvy preto 

bez ďalšieho nemôže v zmysle ustanovenia § 43a ods. 1 Občianskeho zákonníka automaticky 

znamenať aj neurčitý účastník zmluvy. Jedná sa tu o dvojstrannú zmluvu, kde sa stretnú dva 

právne úkony návrh - oferta a akceptácia návrhu. V prípade uzatvárania zmluvy o pôžičke 

prostredníctvom internetového portálu sú oba tieto právne úkony uskutočňované platným 

zákonným spôsobom. Prejav vôle dlžníka uzatvoriť zmluvu o pôžičke je vždy adresovaný 

určitému a určiteľnému okruhu osôb konkrétne fyzickým osobám, ktoré v dôsledku registrácie 

na internetovom portály a na základe rámcovej zmluvy investor získal status investora. Na 

základe výsledku internetovej aukcie pôžičiek investori ako veritelia zastúpení spoločnosťou 

iService, a.s. uzatvoria s dlžníkom príslušnú zmluvu o pôžičke. O týchto skutočnostiach mal 

žalobca vedomosť.“ 

 V praxi býva informácia o utajení totožnosti druhej zmluvnej strany súčasťou 

všeobecných zmluvných podmienok a zároveň býva  explicitný súhlas s utajením totožnosti 

zmluvných strán inkorporovaný aj do rámcovej zmluvy. 273 

 Právne otáznym sa tak nejaví otázka dostatočnej identifikácie zmluvných strán, ale 

rozhodovacia prax súdov otvorila iný problém v súvislosti s utajenou identitou zmluvných strán 

a ich zastúpením subjektom prevádzkujúcim peer to peer lendingovú platformu. Problém 

nastáva v situácií, kedy subjekt prevádzkujúci peer to peer lending zastupuje investora 

a zároveň aj dlžníka zo zmluvy o pôžičke. 

 Toto zastúpenie prichádza do úvahy v prípadoch, kedy je identita oboch zmluvných 

strán (investorov a dlžníka) navzájom utajená. Sporným sa zastúpenie dlžníka subjektom 

prevádzkujúcim peer to peer lending javí najmä v  kontexte § 22 ods. 2 OZ, ktorý vylučuje 

zastupovanie v prípadoch, kedy záujmy zástupcu a zastúpeného sú v rozpore. Takéto 

zastúpenie spôsobuje absolútnu neplatnosť právneho úkonu, ktorý by urobil zástupca pretože 

by išlo o právny úkon, ktorý odporuje zákonu.274  Práve na toto ustanovenie poukazuje 

Rozsudok Okresného súdu Dunajská Streda zo dňa 3.10.2019, v zmysle ktorého nie je možné  

považovať konanie subjektu prevádzkujúceho peer to peer lendingovú platformu v rámci 

                                                           
272 Rozsudok Okresný súd Zvolen, sp.zn. 15C/30/2015 zo dňa 22. 03. 2018, Rozsudok Krajský súd Žilina sp.zn. 

7Co/63/2019 zo dňa 31. 07. 2019. 
273 Na doplnenie, v prípade, ak sa na strane adresáta návrhu zmluvy nachádza viac konkrétnych osôb, ktoré spolu 

tvoria jednu stranu zmluvy, je potrebné aby návrh bol adresovaný a doručený každej z nich FEKETE, I. Občiansky 

zákonník 1.Veľký komentár, Bratislava:Eurokódex 2011,s.354. 
274 FEKETE, I.: Občiansky zákonník 1.Veľký komentár, Bratislava:Eurokódex 2011, s.194. 
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zastupovania oboch zmluvných strán za nezávislé. Podľa predmetného rozsudku, subjekt 

prevádzkujúci peer to peer lendingovú platformu vystupuje ako zainteresovaná strana, ktorá 

koná buď v záujme investora alebo vo vlastnom záujme, a to z nasledujúcich dôvodov: 275   

- Časť odmeny subjektu prevádzkujúceho peer to peer lendingovú platformu sa skladá 

z poplatkov, ktoré vyberá od dlžníka. Medzi tieto poplatky patria aj poplatky za 

zasielanie upomienok za omeškanie s platením pôžičky a poplatok za spracovanie 

predčasného splatenia pôžičky. Tieto poplatky nie je možné stotožniť so službou 

v prospech dlžníka. 

- Subjekt prevádzkujúci peer to peer lendingovú platformu je oprávnený vykonávať v 

mene investora, ktorý je dlžníkovou protistranou s odlišnými záujmami, právne úkony 

sankčnej povahy ako využitie práva žiadať zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie 

niektorej zo splátok podľa § 565 OZ.  

- Postúpenie pohľadávky investora na subjekt prevádzkujúci peer to peer lendingovú  

platformu v prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti pôžičky.  

 V zmysle argumentácie obsiahnutej v predmetnom rozsudku, oprávnenia subjektu, 

ktorý prevádzkuje peer to peer lendingovú platformu, výrazným spôsobom narúšajú jeho 

zdanlivo nezávislé postavenie vo vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom a predstavujú dôkaz 

uprednostňovania postavenia veriteľa pred postavením dlžníka a sú jasným prejavom záujmu 

subjektu, ktorý prevádzkuje peer to peer lendingovú platformu stať sa veriteľom pohľadávky 

zo zmluvy, ktorú sám v mene a na účet dlžníka obstarával. Na základe uvedených skutočností 

súd dospel k záveru, že medzi záujmami subjektu prevádzkujúceho peer to peer lendingovú 

platformu ako zástupcu a záujmami dlžníka ako zastúpeného je rozpor, ktorý podľa § 22 ods. 2 

OZ neumožňuje, aby tento subjekt dlžníka zaväzoval. Porušenie zákazu obsiahnutého v 

citovanom ustanovení má za následok absolútnu neplatnosť právneho úkonu, v dôsledku čoho 

neprichádza do úvahy ani ratihabícia podľa § 33 ods. 2 OZ a tento právny úkon je v zmysle § 

39 OZ absolútne neplatným dojednaním.276 Na základe predmetného neplatného dojednania 

preto subjekt prevádzkujúci peer to peer lendingovú platformu nemal oprávnenie uzatvárať v 

mene a na účet dlžníka zmluvy o pôžičke, a preto dlžníkovi z týchto zmlúv nemohli vzniknúť 

žiadne povinnosti.277 V nadväznosti na dané sa súd zaoberal aj otázkou platnosti rámcovej 

zmluvy, ktorú uzatvoril dlžník. Nakoľko jediným účelom rámcovej zmluvy uzavretej s 

dlžníkom bolo uzavieranie zmlúv o pôžičiek v mene a na účet dlžníka, dotknuté ustanovenie 

nie je v zmysle  § 41 OZ oddeliteľným ustanovením od ostatných častí tohto právneho úkonu, 

v dôsledku čoho je rámcová zmluva uzavretá s dlžníkom absolútne neplatná ako celok. Máme 

za to, že podporným argumentom pre aplikáciu tohto ustanovenia môže byť aj skutočnosť, že 

subjekt prevádzkujúci peer to peer lendingovú platformu určuje mieru a spôsob zabezpečenia 

pôžičky dlžníka, čo podporuje tézu o konflikte záujmov. 

 V kontexte utajenej identity oboch zmluvných strán považujeme za kľúčovú otázku- 

otázku týkajúcu sa reálnej administrácie zmlúv v prípade ak subjekt prevádzkujúci peer 

to peer lendingovú platformu, teda subjekt, ktorý zároveň zastupuje obe zmluvné strany 

ukončí svoju činnosť. V takomto prípade, napriek tomu, že investor nie je ohrozený z pohľadu 

svojich nárokov zlyhaním subjektu sprostredkujúceho peer to peer pôžičky (nakoľko veriteľ 

                                                           
275 Rozsudok Okresný súd Dunajská Streda sp.zn. 19Csp/203/2018 zo dňa 03. 10. 2019 potvrdený Rozsudkom 

Krajského súdu Trnava sp.zn. 25CoCsp/4/2020 zo dňa 20. 10. 2020  
276 pozri uznesenie NS SR z 30.06.2010, sp. zn. 4Cdo/177/2009 
277 Rozsudok bol potvrdený  Rozsudkom Krajského súdu Trnava sp.zn. 25CoCsp/4/2020, zo dňa 20. 10. 2020. Je 

však potrebné podotknúť, že síce odvolací súd vo svojom rozsudku zdieľa právne názory súdu prvej inštancie vo 

veci, no zároveň poukazuje na skutočnosť, že odvolací súd je odvolacími dôvodmi viazaný a odvolateľ žiadnym 

spôsobom nereflektuje na skutkové závery a právne úsudky súdu prvej inštancie, najmä vo vzťahu k aplikácii § 

22 ods. 2 OZ na daný prípad. 
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má pohľadávku priamo voči dlžníkovi) sa vynára otázka možnosti reálneho uplatnenia 

prípadných nárokov dlžníka a investora a to najmä v závislosti od rôznej modifikácie utajenia 

totožnosti oboch zmluvných strán a mechanizmu uchovávania údajov a sprístupňovania ich 

zmluvným stranám. V štátoch, kde sa historicky peer to peer platformy tešia vysokej popularite, 

sa táto otázka stala predmetom legislatívnych diskusií a legislatívnych návrhov, ktoré zakotvujú 

povinnosť pre dané subjekty zabezpečiť kontinuitu databáz obsahujúcich identifikačné prvky 

zmluvných strán pre prípad ich zániku a rovnako ukladajú povinnosti zálohovania dát a ich 

ukladania. 

 Pri posudzovaní peer to peer lendingu považujeme za nevyhnutné venovať pozornosť 

aj otázke poskytovania pôžičiek peer to peer spôsobom, ktoré sú určené na nadobudnutie 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, prípadne sú zabezpečené záložným právom 

k nehnuteľnosti. Táto otázka naberá na význame z nasledovných dôvodov: 

- sprísňujúce sa podmienky poskytovania úverov,  

- rast cien nehnuteľností a nastavený limit ukazovateľa zabezpečenia úveru na bývanie 

(LTV), 

- tendencia domácností preferovať vlastníctvo nehnuteľnosti oproti využívania prenájmu 

(a s tým súvisiace podmienky na trhu s nehnuteľnosťami, nedostatočná dostupnosť 

bývania pre mladých ľudí, ale aj staršie vekové skupiny, ktorá je typická nielen pre SR, 

ale aj pre okolité štáty, napr. ČR278), 

- flexibilita subjektov prevádzkujúcich peer to peer lendingové platformy pri ponuke 

produktov v reakcii na potreby finančného trhu. 

 Napriek tomu, že pôžičky poskytované na základe peer to peer lendingu nepredstavujú 

markantný podiel takýchto pôžičiek na trhu, je potrebné vziať do úvahy aj otázku 

dofinancovania kúpy nehnuteľnosti prostredníctvom peer to peer lendingu. V podmienkach SR 

je takýto produkt  súčasťou ponuky niektorých portfólií peer to peer lendingových pôžičiek. 

V tomto prípade je viditeľná flexibilná a rýchla reakcia subjektov prevádzkujúcich peer to peer 

lendingové platformy na požiadavky na finančnom trhu a nastavenie legislatívy. Po zavedení 

limitu pri úvere na bývanie na kúpu nehnuteľností (kedy veriteľ nemôže poskytnúť úver 

v hodnote 100% ceny nehnuteľnosti, ale napr. len 70%) sa do popredia dostala otázka 

dofinancovania zvyšnej sumy zo strany dlžníka. Práve na túto situáciu reagovali platformy 

prevádzkujúce peer to peer lending ponukou tohto druhu produktu. Ako zabezpečovací inštitút 

slúži zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti, ktorú podpisuje dlžník a zostáva  

v dispozícií subjektu prevádzkujúceho peer to peer lendingovú platformu. Subjekt 

prevádzkujúci peer to peer lendingovú platformu uplatňuje záložné právo (vrátane jeho zápisu) 

až v momente zlyhania úveru. Týmto postupom sa predchádza situácií, kedy by došlo k zápisu 

záložného práva do katastra nehnuteľnosti, čo by veriteľ poskytujúci úver na bývanie mohol 

v zmysle všeobecných zmluvných podmienok, prípadne zmluvy o úvere na bývanie 

kategorizovať ako porušenie zmluvných podmienok.   

 

 

 

 

                                                           
278 KOHAJDA, M. Možnosti výstavby a nakládání s bytovým fondem z pohledu hospodářících veřejných entit. In 

Daňe a finance, 2021, č. 243, s. 41. 
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TRETIA KAPITOLA 

IDENTIFIKÁCIA RIZÍK PEER TO PEER LENDINGU 

1 Identifikácia problematických aspektov činnosti peer to peer lendingu pri aktuálne 

nastavenej legislatíve279 

 Poskytovanie pôžičiek peer to peer spôsobom, kde na pozícií i) veriteľa vystupuje 

fyzická osoba nepodnikateľ, ii) na pozícií dlžníka fyzická osoba nepodnikateľ a k poskytnutiu 

pôžičky dochádza prostredníctvom peer to peer lendingovej platformy zostáva v práve EÚ 

neregulované a  prípadná právna úprava spočíva na jednotlivých štátoch. V prípade SR  

momentálne absentuje právna úprava, ktorú by bolo možné aplikovať na túto oblasť. Na 

základnej predchádzajúcej výskumnej činnosti sme identifikovali nasledujúce najvýznamnejšie 

problémy spojené s neexistenciou právnej úpravy tohto typu peer to peer lendingu 

v podmienkach SR. 

  Problémy boli identifikované z pohľadu: 

- existujúceho legislatívneho rámca, ktorý upravuje spotrebiteľské úvery a úvery na 

bývanie,  

- snáh o znižovanie zadlženosti domácností aj v kontexte normotvornej činnosti NBS, 

- právnych vzťahoch vznikajúcich medzi jednotlivými subjektami peer to peer lendingu 

(vzťah dlžník/investor a subjekt prevádzkujúci peer to peer lending, vzťah dlžník 

a investor pri poskytovaní pôžičky) aj v kontexte rozhodnutí slovenských súdov. 

 Za najvýznamnejšie problémy neexistencie právnej úpravy považujeme: 

- Narušenie systému posudzovania bonity spotrebiteľa pri čerpaní spotrebiteľských 

úverov alebo úverov na bývanie, keďže údaje o čerpaných pôžičkách peer to peer 

spôsobom sa nevkladajú do elektronických registrov údajov o úveroch poskytovaných 

spotrebiteľom. Dôvodom je nemožnosť subsumovať subjekty prevádzkujúce peer to  

peer lendingovú platformu pod veriteľov poskytujúcich spotrebiteľský úver alebo úver 

na bývanie a teda absencia zákonnej povinnosti participovať údajmi o svojich klientoch 

v registroch. Recipročne sú prevádzkovatelia peer to peer lendingových platforiem 

znevýhodnení pri prístupe k týmto databázam za účelom vyhodnocovania bonity 

spotrebiteľa. Berúc do úvahy skutočnosť, že súčasne nastavený systém posudzovania 

bonity stavia na stanovení limitov ukazovateľa schopnosti splácať a ukazovateľa 

celkovej zadlženosti k príjmu, pri absencií údajov o poskytnutých pôžičkách peer to 

peer spôsobom existuje dôvodný predpoklad, že údaje veriteľov o záväzkoch dlžníkoch 

nebudú stavať na úplne objektívnych zisteniach. Zároveň sme toho názoru, že 

relevantnosť tohto problému bude narastať so zvyšujúcou sa popularitou peer to peer 

lendingu. 

- Narušovanie snáh o zníženie zadlženosti domácností, čo je spôsobené tým, že neexistuje 

legislatívny rámec na posudzovanie bonity spotrebiteľa pre peer to peer lending. Táto 

skutočnosť negatívne pôsobí aj na ochranu spotrebiteľa z pohľadu jeho nadmernej 

zadlženosti a výkonu zabezpečovacích inštitútov pri zlyhaní pôžičky. Prílišné zadlženie 

domácností môže byť spôsobené nepredvídanými životnými situáciami, ale aj 

                                                           
279 Kapitola čiastočne čerpá aj z článkov  HESEKOVÁ, S. Crowdfunding credit services (peer to peer lending) in 

the light of the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on consumer credits. In. 

Challenges of Law in Business and Finance. Bukurešť : ADJURIS - International Academic Publisher, 2021, s. 

36-46., HESEKOVÁ, S, KATKOVČIN, M. Právne vzťahy v rámci peer to peer lendingu. In Justičná revue, 2021, 

č. 11, s. 1312-1326. 



98 
 

nezodpovednými spôsobmi pre čerpaní a poskytovaní úverov.280  Ekonomické zmeny 

zvyšujú riziko spojené s nadmernou zadlženosťou domácností. Podľa prieskumu na 

úrovni EÚ na konci roku 2020 malo šesť z desiatich spotrebiteľov finančné problémy 

od začiatku pandémie a asi štyria z desiatich uviedli ťažkú finančnú situáciu.281 

V dôsledku toho, že pôžičky poskytované peer to peer spôsobom nespadajú pod rámec 

zákona o spotrebiteľských úveroch, príp. zákona o úveroch na bývanie, môžu subjekty 

prevádzkujúce peer to peer lendingové platformy aplikovať vlastné interné systémy 

posudzovania bonity dlžníka. Je však potrebné poznamenať, že je v záujme peer to peer 

lendingových platforiem disponovať adekvátne nastaveným systémom internej 

kategorizácie dlžníka, ktorý podmieňuje ich efektívne fungovanie a aj samotnú 

existenciu. 

- Absencia ochrany investora a to najmä s dôrazom na postavenie investora pri  peer to 

peer lendingu, kde investor vystupuje ako fyzická osoba nepodnikateľ. Určitá miera 

ochrany je poskytnutá investorovi ako spotrebiteľovi v zmluvnom vzťahu medzi 

subjektom prevádzkujúcim peer to peer lendingovú platformu a investorom 

uzatvorenom na základe rámcovej zmluvy. Zákonné ustanovenia zamerané na ochranu 

spotrebiteľa však neposkytujú ochranu investorovi z pohľadu zvýšenia miery 

návratnosti jeho investície a nepokrývajú ani zvýšené požiadavky na rozsah informácií, 

ktoré by mu mal subjekt prevádzkujúci peer to peer lendingovú platformu poskytnúť 

s cieľom umožniť mu vykonať primerané investičné rozhodnutia s ohľadom na jeho 

skúsenosti a finančnú situáciu. Tento druh investovania nespadá ani pod jednu 

z garančných schém, ktoré fungujú v podmienkach SR. Ochrana vkladov by prichádzala 

do úvahy v situácií, kedy by peňažné prostriedky investora neboli ešte investované do 

jednotlivých pôžičiek, ale boli by uložené v banke. V takomto prípade by vklady 

podliehali ochrane vkladov v zmysle zákona č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, ak by sa vklad stal nedostupným.282 Ochrane by 

takéto vklady podliehali len za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené 

zákonom č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

týkajúce sa povinnej identifikácie vkladov na základe vymedzenia rozsahu údajov, ktoré 

je potrebné uviesť o vklade.283 Poskytnutie náhrady Garančným fondom investícií 

podľa ZCP nie je v tomto prípade možné vzhľadom na vymedzenie subjektov, ktoré 

participujú príspevkami na Garančnom fonde investícií a vymedzení klientskeho 

majetku, ktorý je týmto fondom chránený.284 

                                                           
280  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the 

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on consumer 

credits {COM(2021) 347 final} - {SEC(2021) 281 final} - {SWD(2021) 171 final}  
281 Survey conducted by Kantar for the European Parliament, November 2020. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/future_financial_concerns_-_country_distribution_0.pdf .  Pre komplexný 

pohľad je potrebné vziať do úvahy aj zadlženosť podnikového sektoru. Bližšie ÚRADNÍK, M. Zvyšovanie 

úverových kapacít bánk-opatrenie na podporu ekonomiky alebo opatrenie narušujúce finančnú stabilitu pro 

futuro. In ŠKRABKA, Jan a VACUŠKA, Lukáš (ed.). Právo v podnikání vybraných členských států Evropské 

unie. Sborník příspěvků k XII. Ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: TROAS, s.r.o., 2020, s. 375-381. 

978-80-88055-10-5. 
282 V zmysle § 3 ods.5 zákona č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa 

vklad  považuje za nedostupný vklad, ak je uložený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá bola 

podľa  vyhlásená za neschopnú vyplácať vklady, alebo ak je uložený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, 

v ktorej bolo pozastavené nakladanie s vkladmi v dôsledku rozhodnutia konkurzného súdu vydaného v 

konkurznom konaní podľa osobitného zákona, ak sa toto rozhodnutie stalo vykonateľným pred vyhlásením banky 

za neschopnú vyplácať vklady. 
283 § 3 ods. 4 zákona č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
284 § 80 a nasl. ZCP 
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- Absencia ustanovení zameraných na ochranu spotrebiteľa ako dlžníka podľa ZoSÚ 

alebo ZoÚB. Medzi najvýznamnejšie považujeme napr. možnosť odstúpiť od zmluvy 

bez uvedenia dôvodu; informačné povinnosti na strane veriteľa pred uzatvorením 

zmluvy, ako aj vymedzenie obsahových náležitostí zmluvy; absencia povinnosti 

uvádzať ročnú percentuálnu mieru nákladov; výška poplatku za predčasné splatenie 

úveru; možnosť odkladu splátok aj v súvislosti s pandémiou COVID-19.285  

- Absencia možnosti aplikovať ustanovenia zamerané na ochranu finančného spotrebiteľa 

a obvyklé nástroje dohľadu, ako aj nové inštitúty určené špeciálne pre oblasť ochrany 

finančného spotrebiteľa zo strany NBS.286 

- Právna neistota subjektov prevádzkujúcich peer to peer lendingové platformy z dôvodu 

existencie rôznorodých národných právnych úprav a prekážky pri ich cezhraničnom 

pôsobení.  

- Legislatívne vákuum pri peer to peer lendingových produktoch slúžiacich na 

dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti, resp. na kúpu nehnuteľnosti. 

- Otázka reálnej administrácie už existujúcich zmlúv v prípade skončenia činnosti peer to 

peer lendingovej platformy vzhľadom na anonymitu zmluvných strán a vysoký počet 

zmluvných strán či už na strane investora alebo dlžníka (totožnosť investora je pre 

dlžníka často neznáma a v mene investora koná subjekt prevádzkujúci peer to peer 

lending).287 

 Zároveň absencia právnych predpisov, ktoré by bolo možné aplikovať na túto činnosť 

spôsobuje absenciu potreby autorizácie vstupu daných subjektov na finančný trh, čo sa následne 

pretavuje do nemožnosti NBS vykonávať nad nimi dohľad.  

 Máme za to, že pôvodne deklarované výhody peer to peer lendingu, medzi ktoré sa 

zaraďovala rýchlosť poskytnutia pôžičky, možnosť čerpania aj pre spotrebiteľov, ktorým 

nevychádzal výpočet bonity v zmysle nastavenej legislatívy budú predstavovať hlavné dôvody 

na reguláciu tejto činnosti.288 

 Domnievame sa, že tento aspekt vzrastie na význame s postupným rastom popularity 

peer to peer lendingových platforiem. Rast popularity peer to peer lendingových  platforiem je 

možné predikovať práve vďaka absencii ich regulácie, ktorá umožňuje flexibilnejšie 

poskytovanie pôžičiek aj z hľadiska flexibilnejšieho prístupu k posudzovaniu bonity dlžníka. 

Obdobne zohráva významnú úlohu aj flexibilita produktov, ktoré subjekty prevádzkujúce peer 

to peer lendingové platformy ponúkajú a ktoré pružne reagujú na legislatívne zmeny v rámci 

poskytovania úverov. Táto flexibilita sa prejavuje v modifikácií produktov, ktoré napríklad 

slúžia na dofinancovanie kúpy nehnuteľností ako reakcie na sprísňovanie ukazovateľa 

zabezpečenia úveru na bývanie. Zároveň je však potrebné dodať, že momentálne pri dobrom 

                                                           
285 DOLÍHALOVÁ, M. Odklad splátok počas trvania pandémie-cesta k následnému posilneniu zabezpečovacích 

inštitútov? In ŠKRABKA, Jan a VACUŠKA, Lukáš (ed.). Právo v podnikání vybraných členských států Evropské 

unie. Sborník příspěvků k XII. Ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: TROAS, s.r.o., 2020, s. 349-356. 

978-80-88055-10-5. 
286 MAGYAR, M: Metodická činnosť v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov, In Biatec, 2015, č.6.  
287 Vychádza to zo samotnej podstaty peer to peer lendingu, kde jeden investor investuje do väčšieho počtu 

pôžičiek a naopak pôžička jedného dlžníka je financovaná od väčšieho počtu investorov. 
288 MILNE, A., PARBOTEEAH, P. The Business Models and Economics of Peer-to-Peer Lending. Brussel: 

European Credit Research Institute, 2016, s.4, FERRETTI, F. Peer-to-Peer Lending and EU Credit Laws: A 

Creditworthiness Assessment, Credit-Risk Analysis or … Neither of the Two? In German Law Journal. 2021, č. 
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nastavení interného fungovania peer to peer lendingových platforiem ponúka táto činnosť  

dlžníkom možnosť riešenia nedostatku peňažných prostriedkov, čím sa znižuje riziko ich snahy 

o získanie peňažných prostriedkov v iných oblastiach, kde by mohli byť vystavení riziku úžery. 

 

1.2 Návrh smernice o spotrebiteľských úveroch v kontexte riešení identifikovaných 

problémov 

 Z pohľadu identifikácie problematických aspektov činnosti peer to peer lendingu pri 

aktuálne nastavenej regulácie v práve EÚ je možné konštatovať, že vyššie uvedené problémy 

neexistencie právnej úpravy je možné s miernymi modifikáciami aplikovať aj pri otázke 

potreby regulácie peer to peer lendingu v EÚ. 

 Napriek tomu, že recentné kroky v rámci legislatívneho procesu EÚ naznačujú, že 

zmeny obsiahnuté v Návrhu smernice o spotrebiteľských úverov, týkajúce sa peer to peer 

lendingu, kde na pozícií investora a dlžníka vystupujú fyzické osoby nepodnikatelia, nebudú 

prijaté a tento typ peer to peer lendingu zostane naďalej neregulovaným (až do prijatia 

samostatného právneho aktu) máme za to, že Návrh smernice o spotrebiteľských úveroch 

vhodne rieši vybrané problémy absencie regulácie tohto typu peer to peer lendingu.289 Z daného 

dôvodu je možné sa týmto návrhom inšpirovať v procese tvorby budúcej legislatívy EÚ. 

 V nadväznosti na identifikované problémy spojené s absenciou regulácie peer to peer 

lendingu pozitívne hodnotíme nasledovné legislatívne kroky zákonodarcu obsiahnuté v Návrhu 

smernice o spotrebiteľských úveroch. 

 Medzi kľúčové povinnosti, na ktorých stavia Návrh smernice o spotrebiteľských 

úveroch patrí adekvátne posudzovanie bonity spotrebiteľa v snahe predísť neprimeranému 

zadlžovaniu domácností. Návrh smernice o spotrebiteľských úveroch zachováva rovnaký 

prístup k povinnosti hodnotiť úverovú bonitu spotrebiteľa a to povinnosť veriteľa poskytnúť 

spotrebiteľovi úver len v prípade, ak výsledok posúdenia úverovej bonity naznačuje, že existuje 

pravdepodobnosť, že povinnosti vyplývajúce zo zmluvy bude schopný spotrebiteľ plniť. 

 Povinnosť posudzovať úverovú bonitu spotrebiteľov sa okrem veriteľov  rozširuje aj na 

poskytovateľov úverových služieb hromadného financovania. ktorí sprostredkujú poskytovanie 

úveru medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi, t.j. v prípade ak investor neposkytuje úver 

v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti. Veritelia a  poskytovatelia úverových 

služieb hromadného financovania majú povinnosť stanoviť postupy na vykonanie posúdenia 

bonity spotrebiteľa a tieto postupy dokumentovať a zachovávať. V nadväznosti na rozšírenie 

povinnosti posudzovať bonitu spotrebiteľa na poskytovateľov úverových služieb hromadného 

financovania sa im umožňuje aj prístup do databáz na účel posudzovania úverovej bonity 

spotrebiteľov. Tento krok hodnotíme pozitívne  z viacerých dôvodov:  

- pozitívne vplýva na ochranu spotrebiteľa z pohľadu rizika jeho neprimeraného 

zadlženia a negatívnych aspektov s tým spojených,  

- zrovnoprávňuje poskytovateľov úverových služieb hromadného financovania a dáva im 

nástroj na reálne posúdenie bonity spotrebiteľa,  

- čiastočne znižuje riziko na strane investorov. Toto je obzvlášť podstatné pri modeloch 

peer to peer lendingu, kde ako investori vystupujú fyzické osoby nepodnikatelia, ktorí 

nesú všetko riziko straty pri zlyhaní úveru, ale nedisponujú možnosťou ovplyvniť 

posudzovanie bonity, resp. nedisponujú ani dostatočnými informáciami o adekvátnosti 

                                                           
289 Stav aktuálny k 9.júnu 2022. 
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posudzovania schopnosti spotrebiteľa splácať úver, čím sa zároveň zvyšuje informačná 

asymetria na strane investora spojená s mierou rizika a mierou prípadného výnosu.290 

 Z pohľadu posudzovania bonity spotrebiteľa sa dôraz kladie aj garanciu vplyvu 

ľudského faktora zo strany veriteľa pri automatizovanom spracovávanie vrátane profilovania 

spotrebiteľa.291 Členským štátom sa ponecháva možnosť vydať dodatočné usmernenia k ďalším 

kritériám a metódam posudzovania úverovej bonity spotrebiteľa, napríklad stanovením limitov 

na pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia alebo pomer výšky úveru k príjmu.292 

 Okrem posudzovania bonity spotrebiteľa Návrh smernice o spotrebiteľských úveroch 

stavia aj na znižovaní informačnej asymetrie informačnými povinnosťami, ktoré ukladá 

veriteľom, ako aj poskytovateľom úverových služieb hromadného financovania. V dôsledku 

úzkej korelácie informačnej asymetrie a finančnej gramotnosti adresuje povinnosť zvyšovať 

finančnú gramotnosť  členským  štátom, ktoré by mali zohrávať aktívnu úlohu pri zvyšovaní 

finančnej gramotnosti. 293  Na poskytovateľov  úverových služieb hromadného financovania sa 

vzťahujú aj povinnosti týkajúce sa poskytnutia informácií, ktoré majú byť poskytnuté pred 

uzavretím zmluvy a pre spotrebiteľov zostáva zachované aj právo na odstúpenie od zmluvy.294 

 Návrh smernice o spotrebiteľských úveroch koncepčne zahrnul poskytovateľov 

úverových služieb hromadného financovania pod povoľovací režim spolu s ostatnými veriteľmi 

a sprostredkovateľmi úverov. V nadväznosti na to, poskytovatelia úverových služieb 

hromadného financovania spadajú pod povoľovací režim bez ohľadu na skutočnosť či 

vystupujú ako veritelia (sami participujú na požičiavaní), ako sprostredkovatelia (medzi 

veriteľmi, ktorí poskytujú pôžičky spotrebiteľom v rámci svojej podnikateľskej činnosti), alebo 

len ako prevádzkovatelia peer to peer lendingových platforiem, kde dochádza k spárovaniu 

záujmov investorov (ktorí nekonajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti) a dlžníkov- 

spotrebiteľov. Tento krok hodnotíme pozitívne aj vo vzťahu ku koncepčnej jednotnosti, zvýšení 

právnej istoty účastníkov peer to peer lendingu a podpory rozvoja vnútorného trhu.  

 Čo však považujeme za významný nedostatok je skutočnosť, že v Návrhu smernice 

o spotrebiteľských úveroch absentuje úprava týkajúca sa plánu zameraného na zabezpečenie 

činností v prípade potenciálneho zlyhania poskytovateľa úverových služieb hromadného 

financovania. V tomto smere vidíme možnosť inšpirovať sa Nariadením ECSP, ktoré ako 

prílohu k žiadosti na vydanie povolenia požaduje predloženie opisu plánu žiadateľa na 

zabezpečenie kontinuity činnosti vrátane opatrení a postupov, ktorými sa v prípade zlyhania 

potenciálneho poskytovateľa služieb hromadného financovania zabezpečí kontinuita 

poskytovania kritických funkcií  a to v súvislosti s existujúcimi investíciami a riadnou správou 

dohôd medzi poskytovateľom služieb hromadného financovania a jeho klientmi. Plán zameraný 

na zabezpečenie kontinuity správy už uzavretých zmlúv je obzvlášť dôležitý, nakoľko totožnosť 

investora a dlžníka býva často v praxi navzájom utajená (v mene investora koná poskytovateľ 

úverových služieb hromadného financovania) a teda reálna administrácia zmlúv v prípade 

zlyhania činnosti poskytovateľa úverových služieb hromadného financovania bez „záložného“ 

                                                           
290 FERRETTI, F. Peer-to-Peer Lending and EU Credit Laws: A Creditworthiness Assessment, Credit-Risk 

Analysis or … Neither of the Two? In German Law Journal. 2021, č. 1, 121. 
291 Čl.18 bod.6. Návrhu smernice o spotrebiteľských úveroch 
292 V podmienkach SR je pomerne precízne nastavený systém posudzovania bonity spotrebiteľa ako reakcia na 

zvyšujúcu sa zadlženosť domácností, ktorý obsahuje ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať úver (DSTI), 

ukazovateľ celkovej zadlženosti k príjmu (debt-to-income, DTI) a maximálnu lehotu splatnosti., 
293 HAN, J.J., JANG, W. Information Asymmetry and the Financial Consumer Protection Policy. In Asian Journal 

of political science. 2013,  č. 3, s. 213,  KORONCZIOVÁ, A. Problematika finančného vzdelávania v spojitosti s 

finančno-právnym vzdelávaním. In Aktuálne otázky finančného práva a trendy v jeho výučbe. Zborník príspevkov. 

Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016. 
294 Ale právo na predčasné splatenie úveru pri stanovení výšky poplatku za predčasné splatenie sa na 

poskytovateľov úverových služieb hromadného financovania, a teda dlžníkov v tejto schéme nevzťahuje. 
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plánu je viac než otázna. Tento problém zosilňuje aj samotný charakter peer to peer lendingu 

(na strane investorov aj dlžníkov vystupuje viac osôb). 

 Návrh smernice o spotrebiteľských úveroch vyníma poskytovateľov úverových služieb 

hromadného financovania spod povinnosti disponovať osobitnými postupmi s cieľom 

primerane upraviť podmienky splácania pre spotrebiteľov pred začatím vymáhacieho konania 

a ukladá ich iba veriteľom (teda aj poskytovateľom úverových služieb hromadného 

financovania ak konajú v postavení veriteľa). Je pochopiteľné prečo zákonodarca zaujal tento 

prístup, nakoľko poskytovateľ úverových služieb hromadného financovania z právnej stránky 

nie je veriteľom pohľadávky (ak by bol, zastával by pozíciu veriteľa aj v zmysle Návrhu 

smernice o spotrebiteľských úveroch). Na druhej strane, v praxi rámcové zmluvy o spolupráci 

medzi investorom a poskytovateľom úverových služieb hromadného financovania obsahujú 

priamo ustanovenie o postúpení pohľadávky pre prípad omeškania na poskytovateľa úverových 

služieb hromadného financovania alebo na inú ním určenú osobu. Zároveň administrácia zmlúv 

pred momentom jej zlyhania, ako aj kroky s tým súvisiace (napr. vyhlásenie predčasnej 

splatnosti) spadajú pod zmluvne vymienenú činnosť poskytovateľa úverových služieb 

hromadného financovania a v praxi sú integrálnou súčasťou samotnej činnosti poskytovateľa 

úverových služieb hromadného financovania. Z daného dôvodu máme za to, že za účelom 

dosiahnutia komplexnej a nediskriminačnej ochrany spotrebiteľa je potrebné túto povinnosť 

rozšíriť aj na poskytovateľov úverových služieb hromadného financovania.295 

 Návrh právnej úpravy  v podobe Návrhu smernice o spotrebiteľských úveroch prináša 

riešenie na väčšinu identifikovaných problémov, ktoré pramenia z absencie jednotnej regulácie. 

Návrh smernice o spotrebiteľských úveroch vhodne pokrýva väčšinu otázok spojených 

s povinnosťami na strane poskytovateľa úverových služieb hromadného financovania 

a ochrany dlžníka ako spotrebiteľa. Napriek zavedeniu povoľovacieho konania považujeme za 

podstatný nedostatok absenciu opisu plánu poskytovateľa úverových služieb hromadného 

financovania na zabezpečenie kontinuity činnosti. V tomto smere vnímame riziko v prípade 

zlyhania činnosti subjektu prevádzkujúceho peer to peer lending z pohľadu reálnej 

administrácie už existujúcich zmlúv a ako vhodné riešenie sa javí inšpirácia právnou úpravou 

Nariadenia ECSP. Medzi významné oblasti, ktoré zostávajú nedoriešené, môžeme zaradiť 

otázku poskytnutia právnej ochrany investorom, ktorí v tomto prípade ako fyzické osoby 

nepodnikatelia zastávajú slabšie postavenie z pohľadu informačnej asymetrie a nesú plné riziko 

v prípade nesplatenia pôžičky. Máme za to, že tak, ako v prípade ochrany dlžníkov 

spotrebiteľov, aj v tomto prípade bude potrebné pristúpiť k primeranej ochrane, ktorá bude 

vzrastať na význame spolu so vzrastajúcou popularitou peer to peer lendingu.   

 Pri tvorbe legislatívy je možné sa inšpirovať ustanoveniami na ochranu investora, ktoré 

sú obsiahnuté v Nariadení ECSP,  aj keď v prípade prijatia osobitného právneho predpisu, ktorý 

by jednotne upravoval peer to peer lending, kde na pozícií investora a dlžníka vystupujú fyzické 

osoby nepodnikatelia, by niektoré ustanovenia z Nariadenia strácali na význame (napr. deľba 

investorov na sofistikovaných a nesofistikovaných investorov). V kontexte budúcej tvorby 

legislatívy je potrebné vziať do úvahy  aj  nasledovné aspekty. Jedným z nich je otázka 

vnútorného usporiadania fungovania poskytovateľov peer to peer lendingových služieb, kde 

vystupujú ako veritelia osoby poskytujúce úvery v rámci svojej obchodnej činnosti a aplikácia 

ustanovení právneho predpisu na takéto poskytovanie peer to peer lendingových služieb.  Podľa 

Návrhu smernice o spotrebiteľských úveroch by takýto investori mali mať povinnosti ako 

veritelia a teda v tomto prípade by sa povinnosť posudzovať bonitu spotrebiteľa mala 

vzťahovať na týchto veriteľov, čím sa čiastočne narúša myšlienka a hlavne benefit využívania 

                                                           
295 Čl.35 Návrhu smernice o spotrebiteľských úveroch zo dňa 30.6.2021 
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služieb subjektu prevádzkujúceho peer to peer lending, ktorého činnosť, za ktorú berie odplatu, 

pozostáva z uľahčovania poskytovania úverov vrátane posudzovania bonity spotrebiteľa 

a administrácie zmlúv.  

 Rovnako je potrebné vyriešiť legislatívne vákuum v prípade produktov, kde sa v rámci 

peer to peer lendingu poskytujú produkty zamerané na dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti. Je 

možné domnievať sa, že tento typ produktov predstavuje reakciu na skutočnosť, že 

financovanie na úver na bývanie sa neposkytuje v plnej výške hodnoty jeho zabezpečenia (ceny 

nehnuteľnosti).296 V tomto smere je možné pozitívne hodnotiť návrh vytvorenia právneho 

predpisu, ktorý by pokrýval úvery poskytované peer to peer spôsobom bez ohľadu na ich účel, 

čím by sa zamedzilo nejednotnému prístupu k tvorbe legislatívy zameranej na poskytovanie 

úverov spotrebiteľom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
296 V podmienkach SR je to limit ukazovateľa zabezpečenia úveru. 
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ŠTVRTÁ KAPITOLA 

PEER TO PEER LENDING V KONTEXTE FINTECH 

1 Peer to peer lending v kontexte FinTech297 

Finančné trhy sú charakteristické svojou dynamikou, ktorá je v súčasnosti významne 

podmienená nielen ekonomickou situáciou, ale aj využívaním finančných technológií, ktoré 

mali a majú stúpajúcu tendenciu, akcelerovanú aj pandémiou COVID -19. Finančné 

technológie (FinTech) je pojem používaný na opis inovácií vo finančných službách založených 

na technológiách, ktoré by mohli viesť k vzniku nových obchodných modelov, aplikácií, 

procesov a produktov a ktoré by mohli mať podstatný sprievodný vplyv na finančné trhy 

a inštitúcie a na spôsob poskytovania finančných služieb.298 Túto definíciu priniesol Akčný 

plán pre finančné technológie: Za konkurencieschopnejší a inovatívnejší európsky 

finančný sektor zverejnený Európskou komisiou v roku 2018 (ďalej len „Akčný plán“).  

 

Vzhľadom na postupne vzrastajúci význam finančných technológií a ich vplyvu na 

finančný trh, sa finančné technológie dostávajú do popredia záujmu odbornej aj vedeckej 

verejnosti, následkom čoho sa môžeme stretnúť aj s rôznymi modifikáciami definície 

FinTechu.  Podľa Svetového ekonomického fóra oblasť FinTechu  predstavujú najmä 

spoločnosti, ktoré poskytujú alebo sprostredkúvajú finančné služby prostredníctvom 

technológií, pričom tieto služby poskytujú priamo koncovým používateľom  často online 

formou alebo prostredníctvom mobilných kanálov, pričom tieto spoločnosti postupne začínajú 

zastávať miesto „klasických“ finančných inštitúcií.299 Podľa autorov  Harasim  &  Mitręga-

Niestrój  v  širšom zmysle znamená FinTech používanie inovatívnych technológií na 

efektívnejšie poskytovanie už existujúcich finančných služieb. V užšom zmysle je možné 

chápať FinTech ako sektor finančných služieb, ktorý je vytvorený novovzniknutými 

poskytovateľmi finančných služieb, ktorí využívajú inovatívne technológie na efektívnejšie 

poskytovanie už existujúcich finančných služieb a zároveň vytvárajú  nové služby a produkty 

tak, aby prinášali pridanú hodnotu klientovi. Podľa autora Philippon  FinTech pokrýva 

digitálne inovácie a inovácie obchodných modelov s podporou technológií vo finančnom 

sektore.300 Podľa autora McAuley FinTech predstavuje ekonomické odvetvie vytvorené 

spoločnosťami, ktoré využívajú technológie na zefektívnenie finančných systémov.  

 

Napriek rôznym prístupom k definícií FinTechu je viditeľná snaha odbornej verejnosti 

zamerať sa na definičné znaky finančných služieb, ktoré reprezentujú Fintech a nie na presné 

vymedzenie subjektov, ktoré Fintech poskytujú.301 Tento prístup je pochopiteľný a plne 

odôvodnený nakoľko subjekty, ktoré vo svojej činnosti uplatňujú finančnú inováciu, pôsobia 

v rôznych oblastiach finančného trhu. Navyše práve v dôsledku existencie finančnej inovácie 

sú tieto subjekty často subjektmi, ktoré nespadajú pod rámec regulácie a býva problematické 

                                                           
297 Kapitola čiastočne čerpá aj z HESEKOVÁ, S. Fintech v kontexte činnosti Národnej banky Slovenska. In 

Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 : zborník z online medzinárodnej vedeckej konferencie 

doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2021. s. 163-169. 
298Európska komisia: Akčný plán pre finančné technológie: Za konkurencieschopnejší a inovatívnejší európsky 

finančný sektor, 2018. S týmto výkladom pojmu FinTech operuje aj Národná banka Slovenska 
299 KOENITZER, M., BRUNO, G., STEIN, P. et al. The Future of FinTech A Paradigm Shift in Small Business 

Finance. In Global Agenda Council on the Future of Financing & Capital. 2015,s. 1-36. 
300 PHILIPPON, T. The  Fintech  opportunity. In  NBER  Working  Paper. 2016, s.2. 
301 BUTOR-KELER, A, POLASIK, M. The role of regulatory sandboxes in the development of innovations on the 

financial services market: the case of the United Kingdom.” In Ekonomia i Prawo. Economics and Law,2020, č. 

4, s. 621–638. 
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vôbec identifikovať obchodný model, ktorý využívajú (aj vďaka dynamickému vývoju 

FinTechu). 

 

Napriek existencií rôznych definícií spoločnými znakmi FinTechu, ktoré sa napokon 

odrážajú aj v samotnom pojme, sú i) inovácie, ii) finančné služby a iii) technológie.  Máme 

za to, že pojem FinTech je užším pojmom ako pojem finančné inovácie. Napriek tomu, že 

problematika FinTechu a jeho regulácie rezonuje na finančných trhoch najmä v recentnom 

období, jej história siaha pomerne ďaleko do minulosti a je spätá s prvými technologickými 

pokrokmi, ktoré mali vplyv na finančné služby.  Inovatívnosť a atypickosť nových riešení na 

finančných trhoch spojených s novými produktami a službami predstavujú hnací motor zmien 

na finančných trhoch a stávajú sa integrálnou súčasťou samotného finančného trhu.302 

S pojmom FinTech, t.j. finančné inovácie, ktoré využívajú technológiu na poskytovanie 

rýchlych, efektívnych a pohodlných finančných služieb zákazníkom v rámci finančných trhov, 

sa však stretávame až po globálnej finančnej kríze v roku 2008.303 Je potrebné podotknúť, že 

podľa niektorých zdrojov sa pojem FinTech prvý krát použil už v roku  1972 v kontexte nových 

finančných technológií. Táto skutočnosť však nič nemení na fakte, že práve globálna finančná 

kríza z 2008 prinútila finančné spoločnosti znižovať náklady a zároveň stimulovala rozvoj  

oblastí spojených s kybernetickou bezpečnosťou a rýchlo rastúci podsektor Blockchain.304   

V tomto období sa zvyšujú investície do technológií a zvyšuje sa rýchlosť inovácií.  Postupne 

sa zavádzajú riešenia v oblasti finančných technológií, ktoré súvisia s: 

 

- digitálnou identifikáciou,  

- mobilnými aplikáciami,  

- cloud computingom,  

- analýzou veľkých dát,  

- umelou inteligenciou,  

- technológiou blockchainu a  

- distribuovanou databázou transakcií. 305 

 

  Rozvoj moderných technológií a ich využívanie vytváral a vytvára tlak na legislatívnu 

úpravu nových obchodných modelov, ale aj legislatívne ošetrenie nových procesov 

a produktov, ktorý sa zvyšuje v nadväznosti na nárast ich popularity a objem prefinancovaných 

peňažných prostriedkov. Napriek vzrastajúcemu počtu vedeckých a odborných prác, ktoré sa 

venujú problematike FinTechu a regulačného prostredia306 však stále existujú značné limity pri 

stanovovaní paušálneho rámca pre fungovania FinTechu a jeho regulácie a to najmä v kontexte: 

 

- využitia plného potenciálu nových technológií,  

- ich dopadu na zmeny spôsobu fungovania finančného systému a  

                                                           
302 Bližšie aj  ČUNDERLÍK, a kol. Inovatívne a atypické modely správy majetku na finančnom trhu a súvisiace 

otázky. Vedecká monografia. Praha: Leges, 2019, s.17 
303ARNER, D.W., BARBERIS,J., BUCKLEY, R.P.:The evolution of fintech: a new post-crisis paradigm. In 

Journal International Law. 2016, č. 4, s. 1345-1393. 
304 Bližšie aj HRABČÁK, L. a kol.  BLOCKCHAIN technológia ako činiteľ (faktor) ovplyvňujúci súčasnú podobu 

práva. Košice: Šafárik Press, 2021. 
305 Akčný plán pre finančné technológie: Za konkurencieschopnejší a inovatívnejší európsky finančný sektor 

zverejnený Európskou komisiou v roku 2018 s. 
306 BROMERG, L., GODWIN, A., RAMSAY, I.. Fintech sandboxes: achieving a balance between regulation and 

innovation. In  Journal of Banking and Finance Law and Practice. 2017, č.4, s.314-336. 

BUCKLEY, ROSS P., et al.Building Fintech Ecosystems: Regulatory Sandboxes, Innovation Hubs and Beyond. 

In Washington University Journal of Law & Policy, 2020, č. 61, s. 55 a nasl., OMAROVA, S. T. Technology v 

Technocracy: Fintech as aRegulatory Challenge. In Journal of Financial Regulation, 2020, č. 6(1), s. 75–124, s.77, 

MENTION A.M. The Future of Fintech, In. Research-Technology Management, 2019, 62,4, s. 59-63,  
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- adekvátnej miery regulácie. 

 

Zákonodarca tak často čelí potrebe vysporiadať sa s veľkým množstvo naliehavých 

požiadaviek na vyplnenie rôznych bezprostredne najdôležitejších „medzier“ v existujúcom 

právnom rámci, bez možnosti spätnej komplexnej analýzy problémov a výziev, ktoré 

predstavuje šírenie nových technológií.307 

 

Vplyv finančných technológií na zmeny na finančnom trhu priamo determinuje potrebu 

tvorby legislatívy na úrovni jednotlivých štátov čím podmieňuje potrebu jej úpravy aj na úrovni 

EÚ. V tomto smere je potrebné vziať do úvahy úzke prepojenie uníjneho práva a národného 

práva, nakoľko unijné právo v značnej miere determinuje národné úpravy v oblasti finančného 

práva, predovšetkým na úrovni sekundárnych prameňov (niektoré ustanovenia nachádzame aj 

primárnom práve EÚ).308 V kontexte skúmania finančných technológií tým, že ide dynamický 

rozvoj  produktov a služieb, ktoré doteraz na finančnom trhu absentovali, ako aj vzhľadom 

na nadnárodné prepojenie finančných trhov, je možné konštatovať, že sa vytvára tlak na 

legislatívu EÚ zdola na hor. 

 

Tlak vzrastajúcej atraktivity jednotlivých produktov, služieb, či obchodných modelov, 

ktoré vznikli v dôsledku finančných inovácií vytváral a kontinuálne vytvára tlak na legislatívy 

jednotlivých štátov, čo sa následne premieta do potreby legislatívneho riešenia na úrovni EÚ. 

Vzhľadom na zvyšujúcu sa popularitu finančných inovácií čoraz viac štátov pristúpilo 

a pristupuje k vypracovaniu (alebo modifikácií) nového regulačného rámca a rámca dohľadu 

s cieľom riešiť konkrétne formy inovácií v oblasti finančných technológií. Týmto prístupom sa 

otvárajú otázky úzko spojené s problematikou jednotného trhu, ale aj regulačnou arbitrážou na 

úrovni EÚ. Okrem týchto oblastí vystupuje do popredia aj potreba zachovania nastavenej 

úrovne ochrany spotrebiteľa, resp. klienta na finančnom trhu, ako aj otázka stability finančného 

trhu. Jednou zo základných otázok sa rovnako stáva samotná otázka potreby regulácie 

finančných inovácií. Z pohľadu potreby regulácie, resp. nastavenia správnej miery regulácie pri 

finančných inováciách je potrebné: 

 

- analyzovať potrebu aplikácie existujúcej regulácie,  

- identifikovať potrebu nastavenia ex ante regulácie a  

- návrhov de lege ferenda, ktoré by „zastrešili“ nové obchodné modely v službách na 

finančnom trhu vrátane sankčného mechanizmu. 

 

Otázku potreby regulácie prináša aj Akčný plán. Akčný plán okrem definície FinTechu 

identifikuje problematické aspekty v rámci využívania finančných inovácií. Medzi tieto 

problematické oblasti môžeme zaradiť: 

 

- regulačný rámec EÚ nepokrýva nové finančné služby, čo následne vytvára tlak na 

otázku ich zaradenia do regulačného rámca, 

- potreba zosúladenia nutnosti umožniť spoločnostiam využívať finančné inovácie 

a poskytovať svojim zákazníkom najvhodnejšie a najdostupnejšie produkty s potrebou 

zabezpečiť vysokú mieru ochrany spotrebiteľom a investorom, 

- kreácia nových rizík na finančnom trhu, 

- nárast významu kryptoaktív a nových rizík s nimi spojených,309 

                                                           
307 Bližšie OMAROVA, S. T. Technology v Technocracy: Fintech as aRegulatory Challenge. In Journal of 

Financial Regulation, 2020, č. 6(1), s. 75–124, s.77 
308 KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,  s. 75 
309 Okrem základných otázok ako vymedzenie pojmu, nastavenie regulačného rámca, inovácie na finančných trhov 

kladú nároky aj na nastavenie daňového rámca povinností, Bližšie pozri: SZAKÁCS, A.: DAC 8 a zdaňovanie 
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- potreba definície jasných a jednotných požiadaviek na udeľovanie licencií, 

- podpora interoperability v záujme zvýšenia konkurencieschopnosti a spolupráce medzi 

účastníkmi trhu.310 

 

Problematika potreby regulácie pri finančných inováciách vrátane správneho nastavenia 

jej miery, možnosti identifikácie potenciálnych rizík v záujme stability finančného trhu, 

ochrany klienta/spotrebiteľa na finančnom trhu pri zachovaní flexibility finančných inovácií sa 

tak stávala a stáva čoraz aktuálnejšou. Postupne sa ako odpoveď na potrebu regulácie 

finančných inovácií  postupne vyvíjali centrá inovácií, resp. sprostredkovatelia inovácií a to 

najmä inovačné huby a regulačné sandboxy.  

 

 

2 Inovačné huby a regulačné sandboxy 

Inovačné huby a regulačné sandboxy predstavujú významný posun v prístupe k regulácií 

finančných inovácií. Tejto problematike sa postupne dostávalo čoraz väčšej pozornosti aj zo 

strany odbornej a vedeckej spoločnosti tak na národných úrovniach ako aj na úrovni EÚ.311  

 

Z pohľadu prístupu EÚ k vymedzeniu, resp. potrebe etablovania inovačného hubu 

a regulačného sandboxu je potrebné spomenúť niekoľko míľnikov. V roku 2017 vydala EBA  

dokument o prístupe EBA k finančným technológiám, v rámci ktorého pristúpila k definícií 

„Centra inovácií“, teda inovačného hubu, ako inštitucionálneho usporiadania, v rámci 

ktorého prebieha komunikácia medzi regulovanými alebo neregulovanými subjektami 

a príslušným orgánom, s cieľom prediskutovať otázky týkajúce sa finančných technológií 

(výmena informácií, názorov atď.) pričom zainteresenované subjekty sa snažia získať 

vysvetlenia týkajúce sa súladu obchodných modelov s regulačným rámcom,  regulatórnych 

alebo licenčných požiadaviek (t. j. individuálne usmernenia podniku o výklade platných 

pravidiel). Na rozdiel od inovačného hubu experimentálne regulačné prostredia, regulačný 

sandbox, poskytuje finančným inštitúciám a iným subjektom kontrolovaný priestor, v rámci 

ktorého si môžu na istý čas vyskúšať inovatívne riešenia založené na finančných technológiách 

s podporou orgánu, čo im umožňuje potvrdiť a otestovať ich obchodný model v bezpečnom 

prostredí.312  

 

V Akčnom pláne z roku 2018 Európska Komisia zdôraznila potrebu sústrediť sa na 

etablovanie regulačného rámca, ktorý by zahŕňal digitalizáciu a vytváral by prostredie, v rámci 

ktorého možno v celej EÚ promptne etablovať inovatívne produkty a riešenia v oblasti 

finančných technológií, s cieľom využiť výhody jednotného trhu bez oslabenia finančnej 

stability alebo ochrany spotrebiteľov a investorov. 

 

                                                           
kryptoaktív a elektronických peňazí, In 4. Slovensko - české dni daňového práva [elektronický dokument] : 

Zdaňovanie virtuálnych platidiel a digitálnych služieb. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

2021, s. 344-354. 
310 Akčný plán pre finančné technológie: Za konkurencieschopnejší a inovatívnejší európsky finančný sektor 

zverejnený Európskou komisiou v roku 2018 
311 AHERN, DM. Regulators nurturing fintech innovation: global evolution of the regulatory sandbox as 

opportunity based regulation. In European Banking Institute Working Paper Serie, 2020, č. 60., ALLEN, H. J. 

Regulatory Sandboxes. In George Washington Law Review, 2019, č. 3, s. 579-645.,  

BUCKLEY, ROSS P., et al.:Building Fintech Ecosystems: Regulatory Sandboxes, Innovation Hubs and Beyond. 

In Washington University Journal of Law & Policy, 2020, č. 61, s. 55 a nasl., ZETZSCHE et al, Regulating a 

Revolution: From Regulatory Sandboxes to Smart Regulation In Fordham Journal of Corporate & Financial Law, 

2017, č. 31, s.31-104. 
312 Discussion Paper on the EBA's approach to financial technology (FinTech) (EBA/DP/2017/02) 
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Medzi ďalšie významné dokumenty na úrovni EÚ môžeme zaradiť Správu orgánov 

dohľadu (ESAs)  FinTech: Regulatórne sandboxy a inovatívne huby  z roku 2019 (ďalej 

len „Správa ESAs“), ktorej cieľom je poskytnúť komparatívnu analýzu existujúceho využitia 

sprostredkovateľov v oblasti finančných technológii313. Správa ESAs  nadväzuje na Akčný plán  

a  potvrdzuje prioritnú kategorizáciu sprostredkovateľov v oblasti finančných technológií314  na 

inovačné huby a regulačné sandboxy (ďalej aj len „sprostredkovateľ inovácie“).315 Pokým 

inovačný hub má slúžiť ako kontaktné miesto na komunikáciu s príslušným orgánom dohľadu 

a získavanie nezávislých konzultácií týkajúcich sa aplikácie existujúcich regulatórnych 

požiadaviek, regulačný sandbox je prostredie, ktoré umožňuje testovať inovatívne finančné 

produkty, finančné služby alebo obchodné modely v súlade s plánom testovania schváleným 

orgánom dohľadu. Regulačný sandbox môže umožňovať aj použitie zákonne stanovených 

diskrečných právomocí orgánu dohľadu, v súlade s národnou a európskou právnou úpravou. Čo 

je podstatné v zmysle Správy ESAs, ako aj v nadväznosti na Akčný plán, v rámci regulačného 

sandboxu nemožno upustiť od uplatňovania regulačných požiadaviek.316 

  

Správa ESAs prioritne stavia na komparatívnej analýze už zriadených sprostredkovateľov 

inovácií v rámci jednotlivých štátov. Na tejto komparatívnej analýze formuluje aj svoje závery, 

ktoré zahŕňajú súbor odporúčaných postupov alebo prevádzkových zásad, ktoré možno 

považovať za osvedčené postupy na riešenie zistených výziev a rizík pri prevádzke 

sprostredkovateľov inovácií.317 Tieto postupy môžu slúžiť ako pomôcka pre štáty, ktoré ešte 

nemajú zriadený inovačný hub alebo regulačný sandbox. V prípade ich existencie môže 

zároveň slúžiť ako inšpirácia pre modifikáciu ich fungovania. Správa ESAs na jednej strane 

využíva komparatívnu analýzu z ktorej plynú jej závery, v rámci ktorých odporúča zvážiť 

legislatívu a systém dohľadu v členských štátoch pri zriaďovaní sprostredkovateľa inovácií, no 

na druhej strane identifikuje odlišnú legislatívu ako jeden z primárnym problémov pri 

fungovaní sprostredkovateľov inovácií v rámci EÚ a to z dôvodu vytvárania bariér pri 

cezhraničnom fungovaní subjektov etablovaných v rámci sprostredkovateľov inovácií 

v konkrétnom štáte. Táto skutočnosť môže spomaliť zavádzanie sprostredkovateľov inovácií 

na úrovni EÚ.318 Na identifikovaný problém nadväzuje navrhované riešenie v podobe: 

 

- vypracovanie spoločných usmernení ESAs v oblasti spolupráce a koordinácie medzi 

sprostredkovateľmi inovácií; v rámci tohto riešenia sa zdôrazňuje tvorba podkladov, 

ktoré by upravovali spoločnú spoluprácu medzi inovačným hubom a regulačným 

sandboxom z dôvodu výmeny informácií o vznikoch nových inovácií. Máme za to, že 

tento bod je obzvlášť významný pre efektívne využitie potenciálu sprostredkovateľov 

inovácií aj pre ďalšie fungovanie finančného trhu a to na národnej úrovni, ako aj úrovni 

EÚ. 

- vytvorenie siete sprostredkovateľov inovácií na úrovni EÚ, do ktorej by boli zapojené 

všetky kompetentné autority v rámci EÚ. Takáto platforma by mala zabezpečiť podporu 

pri etablovaní sprostredkovateľov inovácií a to najmä z pohľadu zabezpečenia 

spoločného prístupu k riešeniu problémov a výmeny informácií.  

 
                                                           
313 V rámci definície FinTechu operuje aj s pojmom „InsurTech“, ktorý subsumuje pod FinTech a ktorý 

predstavuje technologické inovácie v poisťovníctve bez ohľadu na povahu alebo veľkosť poskytovateľa služieb. 

NBS operuje s obdobným výkladom pojmu, v zmysle ktorého za InsurTech považuje novovznikajúce technológie 

a inovatívne obchodné modely, ktoré majú potenciál transformovať poisťovaciu činnosť. 
314 Pre jednotnosť pojmov budeme operovať s pojmom sprostredkovateľ inovácie, s ktorým operuje aj NBS 
315 Správa orgánov dohľadu( ESAs)  FinTech: Regulatórne sandboxy a inovatívne huby 
316 Správa orgánov dohľadu( ESAs)  FinTech: Regulatórne sandboxy a inovatívne huby 
317 Bližšie príloha B Správy orgánov dohľadu( ESAs)  FinTech: Regulatórne sandboxy a inovatívne huby 
318 Skutočnosť, že rozličné štáty prijímajú rozličné pravidlá pri posudzovaní rovnakej inovácie môže spôsobovať 

bariéry pri cezhraničnom pôsobení subjektov 
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 V nadväznosti na takto stanovený cieľ bolo v roku 2019 zriadené Európske fórum 

sprostredkovateľov inovácií (ďalej len „EFIF“). EFIF poskytuje orgánom dohľadu 

platformu, na ktorej sa pravidelne stretávajú, aby si vymieňali skúsenosti, ktoré získali pri 

spolupráci so subjektmi zapojenými do inovačných hubov, regulačných sandboxov; zdieľali 

technologické skúsenosti a dospeli k spoločným názorom na regulačné postupy pri kreácií 

a prevádzke sprostredkovateľov inovácií. EFIF smeruje k posilneniu multilaterálnej 

koordinácie. Členom EFIF sú zástupcovia regulačných sandboxov a inovačných hubov, 

zriadených v členských štátoch a zástupcovia ESAs. Nakoľko nie je v rámci EÚ jednotný 

prístup pri zriaďovaní regulačných sandboxov a inovačných hubov a nie všetky krajiny 

pristupujú k zriaďovaniu sprostredkovateľov inovácií rovnakým tempom, z dôvodu naplnenia 

cieľov EFIF sa za účastníkov považujú aj zástupcovia krajín, ktoré ešte nepristúpili k zriadeniu 

sprostredkovateľov inovácií, aby bol zachovaný transfer skúseností a informácií medzi 

všetkými krajinami. V prípade ak sa členský štát rozhodne nevymenovať svojho zástupcu do 

EFIF je potrebné, aby aspoň určil kontaktnú osobu, cez ktorú sa zabezpečí komunikácia 

s členským štátom.319 Na ad hoc báze môžu byť pozvaný aj zástupca tretích krajín. 

 

 Na znižovanie cezhraničných bariér vydalo EFIF procedurálny rámec pre cezhraničné 

testovanie v regulačných sandboxoch. Tento procedurálny rámec vytvára základ pre národné 

orgány dohľadu a subjekty, ktoré  majú záujem zapojiť sa do testovania finančných inovácií pri 

procese zdieľania informácií týkajúcich sa cezhraničného testovania inovácií. Hlavným cieľom 

je 

- uľahčiť rozširovanie inovatívnych produktov a riešení na jednotnom trhu,  

- zjednodušiť cezhraničnú komunikáciu medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu, 

- zvýšiť dostupnosť informácií a transparentnosť v súvislosti s cezhraničným testovaním 

regulačných sandboxov.  

 

 Procedurálny rámec EFIF zohľadňuje rôzne rozsahy a charakteristiky regulačných 

sandboxov v rámci EÚ a stanovuje pravidlá postupu pre bilaterálnu a multilaterálnu spoluprácu 

medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu.  Procedurálny rámec nie je síce záväzný pre národné 

orgány dohľadu, ale poskytuje spoločný postup pre uľahčenie cezhraničného prístupu 

k testovaniu inovácií. Základná konštrukcia možného cezhraničného testovania spočíva v troch 

stanovených modeloch cezhraničného testovania, pričom základnou podmienkou je účasť 

subjektu aspoň v jednom regulačnom sandboxe v rámci EÚ (forma subjektu nie je stanovená).    

 

 Medzi tieto tri modely môžeme zaradiť: 

 

- Model č. 1 Subjekt má záujem o účasť v dvoch alebo viacerých regulačných 

sandboxoch, ktoré sa nachádzajú v rôznych členských štátoch. Zároveň má subjekt 

záujem aj o zdieľanie výsledkov testovania, resp. jeho priebehu medzi zúčastnenými 

vnútroštátnymi orgánmi dohľadu, resp. aj medzi inými vnútroštátnymi orgánmi 

dohľadu z krajín, ktoré síce neparticipujú na testovaní v určených regulačných 

sandboxoch, ale majú záujem o zdieľanie informácií. 

- Model č. 2  Subjekt  má záujem o účasť na regulačnom sandboxe umiestnenom 

v jednom členskom štáte, ale zároveň má záujem o monitorovanie priebehu testovania 

vnútroštátnym orgánom dohľadu v inom členskom štáte, resp. v iných členských 

štátoch. 

- Model č. 3  Subjekt  má záujem o účasť na regulačnom sandboxe umiestnenom 

v jednom členskom štáte, ale zároveň má záujem o zdieľanie výsledkov testovania s 

vnútroštátnym orgánom dohľadu iného členského štátu, resp. štátov. 

                                                           
319 Terms of Reference (ToR) European Forum for Innovation Facilitators (EFIF), JC 2019 40, s.4 
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 Z dôvodu uľahčenia realizácie cezhraničného testovania pre subjekty, ktoré majú 

o takéto testovanie záujem, vytvorila Európska komisia spolu s ESAs Platformu pre digitálne 

financie. Platforma pre digitálne financie predstavuje webové rozhranie v rámci ktorého sa 

sústreďujú informácie o regulačných sandboxoch v jednotlivých krajinách EÚ, ako aj 

o národných orgánoch dohľadu vrátane Európskej fintech mapy. 

 

 Napriek tomu, že takto stanovené kroky by mohli prispieť k rozvoju fungovania 

sprostredkovateľov inovácií na úrovni EÚ, nedokážu eliminovať bariéry, ktoré pramenia 

z existencie odlišných regulačných rámcoch v jednotlivých štátoch.320 Náročnosť nastavenia 

adekvátnej úrovne regulácie spočíva vo viacerých faktoroch, medzi ktoré môžeme zaradiť: 

 

- existuje odlišný prístup k fungovaniu sprostredkovateľov inovácií v rámci jednotlivých 

členských štátoch, ktorý vo veľkej miere závisí od odlišných regulačných reakcií na 

finančné inovácie. Posun v reakciách národných regulátorov je rýchlejší ako kroky 

podniknuté EÚ, čím sa vytvára diskrepancia321, ktorá neprispieva k eliminácií bariér 

z pohľadu cezhraničného pôsobenia subjektov na finančnom trhu vrátane rizík 

regulačnej arbitráže. 

- FinTech spochybňuje tradičné regulačné a inštitucionálne opatrenia vo finančnom 

sektore tým, že prináša nové komplexné výzvy do už aj tak zložitého prostredia 

finančného trhu,322 

- je potrebné zabezpečiť aby zostala zachovaná ochrana finančného spotrebiteľa a klienta 

na finančnom trhu, ktorá začala vzrastať na význame po finančnej kríze v 2008 pri 

nastavení regulácie tak, aby finančný trh v rámci členských štátov zostal atraktívnym 

pre aj pre finančné inovácie, 

- existencia nových rizík, ktoré je potrebné identifikovať a  ktoré môžu ohroziť stabilitu 

finančného trhu. 

  

 Na komplexnosť vzťahov a rôznorodosť služieb a produktov, ktoré so sebou prináša 

Fintech upozorňuje aj Štúdia vyžiadaná výborom ECON: Regulačné Sandboxy 

a Inovatívne Huby pre FinTech z roku 2020  (ďalej len „Štúdia“), ktorá zároveň predstavuje 

ďalší z krokov na úrovni EU zameraných na správne nastavenie rámca sprostredkovateľov 

inovácií. Štúdia poukazuje na:  i) potrebu pristupovať k poznaniu inovačných technológii 

komplexne za účelom identifikácie rizík pri zachovaní úrovne ochrany spotrebiteľa a podpore 

rozvoja FinTech, ii) potrebu posilnenia medzijurisdikčnej regulačnej spolupráce v 

záležitostiach FinTech prospešnej na vytvorenie medzinárodného prostredia podporujúceho 

FinTech a na zmiernenie rizík regulačnej arbitráže. Zapojenie a podrobné monitorovanie 

prostredníctvom globálnych iniciatív dohľadu (ako je GIFIN a BIS Innovation Hub) by mohlo 

poskytnúť užitočné informácie pre prácu na tvorbe politiky na úrovni EÚ.323 Dosiahnutie oboch 

cieľov môže spočívať v dobrom nastavení sprostredkovateľov inovácií pri aktívnej 

monitorovacej pozície EU. 

 

                                                           
320Správa orgánov dohľadu( ESAs)  FinTech: Regulatórne sandboxy a inovatívne huby, s.38 
321  WOLF GEORG, R., RUOF, CH. Regulating Fintech in the EU: the Case for a Guided Sandbox.” In European 

Journal of Risk Regulation, 2020, č.11, s. 605. 
322 STUDY Requested by the ECON committee: Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs for FinTech, s.14 

dostupné na 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652752/IPOL_STU(2020)652752_EN.pdf 
323 STUDY Requested by the ECON committee: Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs for FinTech, s.11 

dostupné na 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652752/IPOL_STU(2020)652752_EN.pdf 
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Regulačné sandboxy predstavujú nový fenomén v prístupe k regulácií činnosti 

subjektov na finančnom trhu. Z dôvodu ich prebiehajúceho dynamického vývoja, ako aj 

nejednotného prístupu k ich zriaďovaniu v rôznych štátoch, nie je možné formulovať jasné 

závery týkajúce sa ich úlohy na finančných trhoch. Regulačný sandbox predstavuje zmenu 

v rámci prístupu k regulácií a to najmä v tom, že prostredníctvom regulačného sandboxu 

regulácia reaguje na nové príležitosti, ktoré so sebou prinášajú finančné inovácie a nezameriava 

sa iba na pasívny prístup založený na identifikácií rizika a následné zmierňovania tohto 

rizika.324 

 

Máme za to, že adekvátne nastavenie regulácie FinTechu a využitie inovačných hubov 

a regulačných sandboxov je nevyhnutné, nakoľko finančné inovácie so sebou prinášajú širokú 

škálu aplikačných otázok z pohľadu každodennej praxe. Význam skúmanej problematiky 

spočíva aj v náraste popularity využívania FinTechu na finančných trhoch. Viaceré odborné 

a vedecké publikácie sa venujú kategorizácií regulačných sandboxov, analýze ich pozitív 

a identifikáciu rizík, ktoré so sebou potenciálne môžu priniesť pri nastavovaní regulácie. 

Z dôvodu potreby analýzy fungovania regulačného sandboxu v podmienkach SR v rámci 

predkladanej monografie pristupuje k vymedzeniu kritérií hodnotení regulačného sandboxu, 

ktoré spočívajú v stanovení kritérií: 

 

- subjektov, ktoré môžu vstúpiť do sandboxu, 

- jednotlivých fáz v sandboxe, 

- doby, po ktorú môžu subjekty zotrvať v sandboxe, 

- miery regulácie v sandboxe, 

- cezhraničnej účasti na sandboxoch. 

 

Tieto kritéria analýzy sandboxu vyplývajú zo sumarizácie prístupov k  hodnoteniu 

sandboxov v rámci dostupných vedeckých štúdií a publikácií. Zvolené kritéria nepredstavujú 

vyčerpávajúci výpočet, ale kombináciu už zvolených prístupov viacerých autorov za účelom 

dosiahnutia čo najefektívnejšej miery horizontálnej komparácie aj pre účely ďalšieho 

vedeckého skúmania.325 Z tohto dôvodu máme za to, že je potrebné sa venovať aj komparácií 

ich výhod a potenciálnych rizík, ktoré boli formulované v rámci dostupných vedeckých 

výstupov. Následne sa pokúsime niektoré z takto identifikovaných výhod, resp. nevýhod 

zohľadniť aj pri analýze fungovania regulačného sandboxu v podmienkach SR (zatiaľ 

v obmedzenom meradle, nakoľko regulačný sandbox bol zriadený v SR na začiatku roka 2022 

a teda zatiaľ nie sú dostupné reálne výstupy jeho fungovania). 

 

 Medzi výhody regulačných sandboxov môžeme podľa viacerých autorov zaradiť: 

 

                                                           
324 AHERN, DM. “Regulators nurturing fintech innovation: global evolution of the regulatory sandbox as 

opportunity based regulation.” In European Banking Institute Working Paper Serie, 2020, č. 60, s.395 – 432 
325 AHERN, DM. “Regulators nurturing fintech innovation: global evolution of the regulatory sandbox as 

opportunity based regulation.” In European Banking Institute Working Paper Serie, 2020, č. 60, s.395 – 432, 

WOLF GEORG, R., RUOF, CH. Regulating Fintech in the EU: the Case for a Guided Sandbox.” In European 

Journal of Risk Regulation, 2020, č.11, s. 604-629., ZETZSCHE et al, “Regulating a Revolution: From Regulatory 

Sandboxes to Smart Regulation” In Fordham Journal of Corporate & Financial Law, 2017, č. 31. 
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- možnosť testovať inovácie v bezpečnom izolovanom prostredí, čo umožňuje overenie 

obchodného modelu na strane podnikateľa a zaistenie bezpečnosti spotrebiteľov. Tento 

benefit zosobňuje samotnú myšlienku regulačného sandboxu a je najčastejšie 

skloňovaným argumentom v prospech etablovania regulačných sandboxov. 

- regulačný sandbox umožňuje vývoj rôznych inovačných technológií v jednom 

momente, čo podporuje celkový rozvoj inovačných technológií na finančných trhoch,326 

- možnosť znížiť informačnú asymetriu vznikajúcu medzi subjektom na finančnom trhu 

a regulátorom, ktorá spočíva v skutočnosti, že 

i) subjekt na finančnom trhu má viac informácií o činnostiach, ktoré 

vykonáva v porovnaní s tými, ktorými disponuje alebo bude disponovať 

regulátor,  

ii) subjekty na finančnom trhu nemajú podrobné informácie ani právnu 

istotu ako budú príslušné pravidlá regulácie v budúcnosti interpretované, 

presadzované alebo novelizované.327 Regulačné sandboxy pomáhajú 

znižovať informačnú asymetriu prostredníctvom inštitucionalizovanej 

výmeny informácií medzi regulátormi a subjektami.328 

- regulačné sandboxy môžu prispieť k zníženiu regulačnej arbitráže.  Regulačná arbitráž 

nastáva, keď účastníci finančného trhu zámerne zmenia formu finančnej činnosti, aby 

obišli nastavené regulačné požiadavky bez toho, aby to ovplyvnilo mieru rizika, ktorá 

je spojená s činnosťou, ktorú vykonávajú.329 Regulačná arbitráž komplikuje nastavenie 

regulácie a znižuje jej efektívnosť, a preto je jedným z klasických problémov  na 

finančnom trhu.330 Regulačné sandboxy môžu prispieť k jej zníženiu.331 

- regulačné sandboxy nefungujú len ako regulátor finančných inovácií, ale najmä ako ich 

sprostredkovateľ, čím stimulujú ich využívanie na finančnom trhu,332 

- využitie regulačného sandboxu zvyšuje dôveryhodnosť zúčastnených subjektov333. Na 

druhej strane s týmto sú spojené viaceré riziká, ktoré spočívajú v reputačnom riziku 

regulátora. Reputačné riziko regulátora spočíva v riziku vzbudzovania mylnej 

domnienky u klientov, že účastník regulačného sandboxu je plne regulovaným 

subjektom, resp. má povolenie od regulátora, ktoré sa vzťahuje na testovanú finančnú 

inováciu. 

                                                           
326 BUTOR-KELER, A, POLASIK, M. The role of regulatory sandboxes in the development of innovations on the 

financial services market: the case of the United Kingdom. In Ekonomia i Prawo. Economics and Law,2020, č. 4, 

s. 631. 
327  HEIKKI, M. The problem of regulatory arbitrage: A transaction cost economics perspective. In REGULATION 

& GOVERNANCE. 2021, č. 2, s.400. 
328 ZETZSCHE et al, Regulating a Revolution: From Regulatory Sandboxes to Smart Regulation.  In Fordham 

Journal of Corporate & Financial Law. 2017, č. 31, s.69. 
329 FRANKLIN, A., GOLDSTEIN, I., JAGTIANI, J, LLANG, W. Enhancing Prudential Standards in Financial 

Regulations. In Journal of Financial Service Research. 2016, č. 2-3, s.133-149. ALLEN, H. J. “ Regulatory 

Sandboxes.” In George Washington Law Review, 2019, č. 3. 579-645. 
330 GOODHART, CH., LASTRA R.M. The boundary problems in financial regulation. In  RESEARCH 

HANDBOOK ON INTERNATIONAL BANKING AND GOVERNANCE. 2012, s. 321-331., MINTO, A., PRINZ, 

S., WULFF, M. A Risk Characterization of Regulatory Arbitrage in Financial Markets. In European Business 

organization law review. 2021, č. 4.s. 719-752., POLLMAN, E. Tech, Regulatory Arbitrage, and Limits. In 

European Business organization law review, 2019, č. 3. s. 567-590. 
331 HEIKKI, M. The problem of regulatory arbitrage: A transaction cost economics perspective. In REGULATION 

& GOVERNANCE,2021, č. 2., s. 401. 
332 BROWN, E., PIROSKA, D. Governing Fintech and Fintech as Governance: The Regulatory Sandbox, 

Riskwashing, and Disruptive Social Classification.  In New Political Economy. 2021, č.1, s. 19-32. 
333 Ahern, DM. “Regulators nurturing fintech innovation: global evolution of the regulatory sandbox as opportunity 

based regulation.” European Banking Institute Working Paper Series no. 60. (2020) Frankfurt: European Banking 

Institute. http://ijlt.in/wp-content/uploads/2020/11/IJLT-152-91-124.pdf, Allen, Hilary J. “ 

Regulatory Sandboxes.” George Washington Law Review 87. no.3 (2019): 579-645. 
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 Medzi nevýhody regulačných sandboxov môžeme podľa viacerých autorov zaradiť: 

 

- regulačný sandbox umožňuje testovať iba obmedzený počet entít. Preto nemusí mať 

dostatočný vplyv na rozvoj finančných inovácií a potenciálne narúša hospodársku súťaž 

na trhu.334   

- je veľmi problematické vhodne nastaviť vstupné kritéria, tak aby boli nediskriminačné 

a transparentné, 335 

- nejednotný prístup v nastavení vstupných kritérií regulačných sandboxov môže viesť 

k diskriminácií niektorých sektorov v oblasti finančných inovácií (napr. z mnohých 

regulačných sandboxov sú vylúčené kryptoaktíva a blockchain),336 

- je otázne, či sandboxy dokážu poskytnúť reálny obraz o skutočnom dopade testovaných 

finančných inovácií pri ich reálnom využití, nakoľko  v rámci testovacej fázy sandboxu 

viaceré sandboxy umožňujú implementáciu testovanej finančnej inovácia na 

obmedzenom okruhu subjektov (napr. 100 retailových klientov a podobne),337 

- regulačné sandboxy môžu prispievať k „riskwashingu“, teda situácií kedy účasť 

v regulačnom sandboxe môže vzbudiť predstavu o nižšej miere rizika, ktoré je spojené 

s testovanými inováciami, bez ohľadu na skutočnú mieru rizika, ktorá je s nim 

spojená.338  

- regulačné sandboxy je možné považovať z pohľadu miery regulácie do určitej miery za 

netransparentné a neprehľadné. 339 

  

 Vzhľadom na vyššie uvedené, je možné skonštatovať, že v súčasnosti neexistuje 

jednotný prístup k regulácií FinTechu na úrovni  EÚ a rovnako neexistuje paušálne 

nastavený rámec pre fungovanie regulačného sandboxu a inovačného hubu. Snaha EÚ 

o zakotvenie rámca pre fungovanie inovačného hubu a regulačného sandboxu stavia na 

komparatívnej analýze už prijatých krokov v rámci legislatív členských štátov. Vzhľadom na 

dynamický vývoj finančného trhu, rozdielne prístupy pri zriaďovaní sprostredkovateľov 

inovácií v rámci členských štátov máme za to, že analýza ich fungovania na národných 

úrovniach môže vytvoriť hodnotný základ pre ďalšie vedecké skúmanie tejto problematiky aj 

z dôvodu potreby zavedenia spoločného prístupu na úrovni EÚ. Systematické hodnotenie 

rôznych prístupov k vytvoreniu a prevádzke sprostredkovateľov inovácií vytvára základ pre 

komplexnú analýzu dostupných možností EÚ pri regulácií FinTechu. Na základe tohto prístupu 

je možné identifikovať benefity, ako aj riziká v rámci rôznych modifikácií pri prístupe 

k FinTechu v jednotlivých štátoch a správne nastaviť reguláciu ex ante. Potrebu analýzy 

fungovania inovačného hubu a regulačného sandboxu v rámci jednotlivých štátov zdôrazňujú 

aj viaceré vedecké štúdie.340 Z daného dôvodu, ako aj v nadväznosti na analýzu postavenia 

                                                           
334 BUTOR-KELER, A, POLASIK, M. The role of regulatory sandboxes in the development of innovations on the 
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subjektov poskytujúcich peer to peer lending a možnosť ich zapojenia do inovačných hubov 

a regulačných sandboxov sa predkladaná monografia zaoberá problematikou 

sprostredkovateľov inovácií aj v podmienkach SR. Výber témy je podporený aj skutočnosťou, 

že v dobe vypracovania Správy ESAs v SR neboli implementovaní sprostredkovatelia inovácií. 

Z daného dôvodu správa neobsahuje údaje o fungovaní sprostredkovateľov inovácií 

v podmienkach SR. Výber témy tak podporuje možnosť využitia metódy horizontálnej 

komparácie právnych úprav jednotlivých štátov pri nastavovaní nadnárodného prístupu 

k regulácií FinTechu, ako aj slúži k ďalšiemu vedeckému bádaniu na medzinárodnej úrovni. 

 

 

3 NBS a FinTech 

Tak ako vo väčšine členských štátov aj v podmienkach SR zohrávajú finančné inovácie 

významnú úlohu na finančnom trhu a predstavujú hnací motor prebiehajúcich zmien. FinTech 

v podmienkach SR vo „všeobecnosti reprezentuje oblasť technologických inovácií 

aplikovaných v praxi vo vzťahu k poskytovaniu rôznorodých finančných služieb, ako sú 

napríklad platobné služby, bankovníctvo, investičné služby alebo poisťovníctvo. Tieto 

technológie umožňujú vytváranie nových obchodných modelov, aplikácií, procesov alebo 

produktov, ako aj skvalitnenie už poskytovaných produktov, resp. služieb a zvyšovanie ich 

dostupnosti, individualizáciu a zníženie súvisiacich nákladov.“341 Definícia FinTechu 

používaná zo strany NBS sa vo svojej podstate zhoduje s definíciou obsiahnutou v Akčnom 

pláne. 

 

Prvým významnejším krokom v oblasti finančných inovácií zo strany NBS bolo 

zriadenie Inovačného hubu, ktorý predstavoval zásadný medzník pri etablovaní 

sprostredkovateľov inovácií. Potreba zriadenia Inovačného hubu bola citeľná aj v náraste 

dopytov týkajúcich sa finančných inovácií, ktoré sa pred zriadením Inovačného hubu 

vybavovali postupne, izolovane, podľa limitovaných možností a kapacít. Inovačný hub tak 

prispel k zabezpečeniu systematickej medziodborovej spolupráci, ktorej ambíciou je 

napomáhať nielen pri tvorbe regulácie, ale aj pri výkone dohľadu.342 Inovačný hub 

v podmienkach SR predstavuje mechanizmus, ktorý prepája záujemcov o aplikovanie 

inovácií na slovenskom finančnom trhu s relevantnými expertami NBS, za účelom usmernenia 

pri výklade predpisov v pôsobnosti NBS. Inovačný hub slúži predovšetkým na jednorazovú 

interakciu NBS s dostatočne pripraveným záujemcom o uplatnenie inovácií na finančnom 

trhu.343 Možnosť riešiť otázku prostredníctvom inovačného hubu je podmienená splnením 

viacerých kritérií. Medzi tieto kritéria patrí: 

 

- odlišnosť a inovatívnosť. Pri tomto kritériu musí záujemca preukázať odlišnosť, resp. 

inovatívnosť zamýšľaných služieb, ktoré ju odlišujú od aktuálne existujúcich služieb na 

finančnom trhu. Zároveň by zamýšľaná služba alebo činnosť mala zodpovedať definícií 

FinTechu a teda  predstavovať nový prístup v oblasti financií založený na 

technológiách, ktorý môže viesť k vzniku nového obchodného modelu, prakticky 

využiteľného riešenia, procesu alebo produktu pričom môže mať významný vplyv na 

finančné trhy, inštitúcie a poskytovanie finančných služieb v SR. 

                                                           
financial services market: the case of the United Kingdom.” In Ekonomia i Prawo. Economics and Law,2020, č. 
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343 NBS: Správa o činnosti Inovačného hubu Národnej banky Slovenska ,apríl 2020 – marec 2021, s.5 www.nbs.sk 



115 
 

- nejasnosť aplikovateľného regulačného rámca. Toto kritérium je úzko prepojené 

s potrebou dôkladnej analýzy už existujúceho regulačného rámca. 

- potreba spolupráce s inovačným hubom NBS. Toto kritérium priamo na nadväzuje na 

znalosť regulačného rámca zo strany záujemcu a nejasnosť regulačného rámca, ktorá 

podmieňuje potrebu konzultácie s NBS. Významným aspektom je aj podmienka, že 

činnosť sa týka sa predpisov v pôsobnosti NBS. 

- prínos pre spotrebiteľa a finančný systém SR. Zamýšľaná činnosť by mala mať priame 

alebo nepriame výhody pre spotrebiteľa alebo znižovať riziká v rámci finančného 

trhu.344 

 

Z pohľadu vecného vymedzenia Inovačného hubu v podmienkach SR ide najmä 

o nasledujúce obchodné modely: 

 

- model alternatívneho spôsobu platieb,  

- model crowdfundingu,  

- model automatizovaného poradenstva,  

- kryptoaktíva a ICOs,  

- insurtech a 

- model algoritmického obchodovania. 

 

 Inovačný hub bol ku koncu roka 2019 následne doplnený o nové technologické oblasti, 

medzi ktoré patria:  

 

- smart contracts, 

- biometrická autentifikácia,  

- big data a machine learning,  

- blockchain,  

- mobilná peňaženka s NFC, 

- cloud computing.  

 

 Na základe údajov o fungovaní inovačného hubu zozbieraných od marca 2020 do apríla 

2021 bol  zo strany subjektov na finančnom trhu  markantný záujem najmä o témy ako sú 

kryptoaktíva, alternatívne platby (PIS, AIS), problematika AML, rovnako aj o automatizované 

poradenstvo (robo-advice)345, RegTech, či dátová analytika. Problematika kryptoaktív 

a problematika AML rezonovala  najmä pri podnetoch zo zahraničia.346  

 

 Z pohľadu fungovania inovačného hubu v podmienkach slovenského finančného trhu je 

potrebné poznamenať, že stanoviská a vyjadrenia NBS, ktoré boli poskytnuté účastníkom 

v rámci inovačného hubu nenahrádzajú autorizačné konanie pri vstupe subjektov na finančný 

trh. Povoľovacie konanie zostáva samostatným konaním pred NBS a nie je možné zamieňať 

záväznosť rozhodnutí, resp. stanovísk NBS poskytnutých v tomto konaní so stanoviskami 

poskytnutými NBS v rámci fungovania inovačného hubu. Rovnako z pohľadu záväzností nie 

sú tieto dve činnosti NBS navzájom prepojené, resp. podmienené. Zároveň je potrebné 

podotknúť že v rámci pravidiel účasti na inovačnom hube, NBS explicitne stanovuje, že 

vykonávanie činnosti na finančnom trhu bez príslušného povolenia je dôvodom na uloženie 

sankcie zo strany NBS a za určitých okolností môže ísť o trestný čin. Toto ustanovenie, ktoré 
                                                           
344 https://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/fintech#omodel 
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podnetov. 
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síce logicky vyplýva z nastavenej legislatívy môže do určitej miery pôsobiť domotivujúco pre 

záujemcov o účasť na inovačnom hube a to najmä z dôvodu obavy možných sankcií zo strany 

NBS najmä v prípade otáznej právnej povahy inovatívnych služieb, ak sa už nachádzajú v 

určitej fáze realizácie. 

 

 Z pohľadu spolupráce na národnej úrovni je potrebné spomenúť úzku spoluprácu 

Inovačného hubu s Centrom pre finančné inovácie (ďalej len „CFI“), ktoré bolo zriadené 

vo februári 2018 Ministerstvom financií SR. Prioritným cieľom CFI je vytvoriť pre dotknuté 

orgány štátnej správy, subjekty trhu a záujmové združenia platformu umožňujúcu pravidelnú 

výmenu informácií a skúseností. Z hľadiska európskej spolupráce sa zástupcovia Inovačného 

hubu zapájali do práce EFIF, ktoré združuje európske Inovačné huby a regulačné sandboxy. 

Práve EFIF predstavuje snahy EU o zosúladenie postupov v rámci kreácie a prevádzky 

inovačných hubov a regulačných sandboxov. Takto vytvorený priestor umožňuje národným 

regulátorom inšpirovať sa legislatívnymi prístupmi iných štátov pri fungovaní, ale aj kreácií 

regulačného sandboxu. Máme za to, spolupráca na nadnárodnej úrovni pomáha orgánom 

dohľadu zhromažďovať cenné informácie a môže podporiť pochopenie nových alebo 

zmenených rizík, ktoré prináša FinTech. 

 

  V rámci zriadenia regulačného sandboxu ako ďalšieho kroku etablovania 

sprostredkovateľov inovácií, spustila NBS od júna do augusta 2020 Konzultáciu o fungovaní 

regulačného sandboxu (ďalej len „Konzultácia NBS“) a v období od novembra 2020 do 

decembra 2020 uskutočnila dotazníkový prieskum o implementácií inovácií na  finančnom trhu 

u dohliadaných subjektov. Na základe vyhodnotenia konzultácie z pohľadu kreácie 

regulačného sandboxu sa ako problematické javili najmä nasledovné otázky: 

 

- či  účasť na regulačnom sandboxe má byť umožnená výhradne dohliadaných subjektom 

alebo za určitej podmienky  aj nedohliadaným subjektom, 

- otázka samotného zabezpečenie prevádzky regulačného sandboxu a reálnosť 

zastrešenia z pohľadu NBS (personálne, technické, materiálne vybavenie). 

 

 Respondenti v rámci spustenej Konzultácie NBS poukazovali na vhodnosť rozšíriť 

fungovanie regulačného sandboxu aj o nedohliadané subjekty, ako sú napr. poskytovatelia 

služieb súvisiacich s kryptoaktívami. V tomto smere sa potvrdzuje markantný záujem 

o problematiku kryptoaktív zo strany subjektov na finančnom trhu, ktorú už indikovalo 

zameranie podnetov podaných zo strany subjektov na finančnom trhu cez inovačný hub. 

Pridanou hodnotu účasti týchto subjektov by podľa doručených odpovedí bolo zlepšenie ich 

postavenia na finančnom trhu, ako aj prehĺbenie znalosti NBS o ich činnosti. Respondenti sa 

vyjadrili, že takýmto subjektom by malo byť umožnené vstúpiť do regulačného sandboxu za 

rovnakých podmienok, ako je tomu pri dohliadaných subjektoch.347 V tejto súvislosti napriek 

viacerým výhodám spojených s účasťou nedohliadaných subjektov vystupuje do popredia 

reputačné riziko NBS, ktoré spočíva v nemožnosti uložiť zákonné sankcie nedohliadaným 

subjektom. Nedohliadané subjekty môžu participovať na regulačnom sandboxe, ale len za 

podmienky, že poskytujú služby, ktoré síce úzko súvisia s regulovanými činnosťami, ale na ich 

poskytovanie nie je potrebné povolenie od NBS (napr. mobilné aplikácie pre dohliadané 

subjekty, RegTech riešenia alebo technologické zlepšenia „compliance“ pre dohliadané 

subjekty, atď.). Podmienkou vstupu do regulačného sandboxu je dohoda s dohliadaným 

subjektom, pre ktorý budú inovatívnu službu alebo inovatívne riešenie testovať. S rovnakým 

prístupom sa stretávame v Štúdií ECON, podľa ktorej by prístup do regulačného sandboxu mali 

                                                           
347 NBS: Vyhodnotenie konzultácie k regulačnému sandboxu| September 2020, s.7. Dostupné na 

https://www.nbs.sk/_img/documents/_dohlad/fintech/regulacny-sandbox-vyhodnotenie.pdf 
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mať subjekty, ktoré aj keď nevykonávajú dohliadané činnosti spolupracujú s regulovanými 

subjektami. Účelom takejto požiadavky je práve zabezpečenie, aby parametre testovania 

uložené orgánom dohľadu boli vynútiteľné voči finančnej inštitúcii, keďže samotný 

poskytovateľ technológie nie je regulovaným subjektom.348 Napriek tomu sa účasť 

nedohliadaných subjektov javí ako vhodná príležitosť pre regulátora na identifikáciu 

potenciálnych rizík a prípravu nastavenia vhodného regulačného rámca.  

 

Pri otázke zabezpečenia reálnej prevádzky regulačného sandboxu sa do popredia dostala 

možnosť zabezpečenia niektorých činností regulačného sandboxu súkromnou spoločnosťou. 

Ako hlavné námietky voči takejto participácií boli uvádzané riziká spojené s oslabením 

postavenia NBS ako regulátora. Napriek náročnosti, ktoré kladie regulačný sandbox na 

personálne, organizačné, ako aj technické vybavenie sa prikláňame k vylúčeniu participácie 

súkromnej spoločnosti pri výkone činností regulačného sandboxu vzhľadom na význam 

a funkciu, akú zastáva NBS na slovenskom finančnom trhu. 

 

V roku 2022 bol v nadväznosti na už zriadený inovačný hub zriadený regulačný 

sandbox. Základný rozdiel medzi fungovaním inovačného hubu a regulačného sandboxu 

spočíva v tom, že inovačný hub slúži na  krátkodobé a jednorazové konzultácie (zodpovedanie 

konkrétnych otázok). Na rozdiel od inovačného hubu, úloha regulačného sandboxu spočíva  

v poskytnutí opakovaných konzultácii týkajúcich sa nastavenia finančnej inovácie a jej 

reálneho otestovania na finančnom trhu pod drobnohľadom NBS (ide o niekoľko mesačnú 

konzultáciu). V oboch prípadoch však stanovisko NBS poskytnuté prostredníctvom inovačného 

hubu alebo spolupráce v rámci regulačného sandboxu nenahrádza konanie o vydanie povolenia 

na vykonávanie činnosti.  

 V zmysle pravidiel fungovania regulačného sandboxu je regulačným sandboxom 

platforma, ktorá napomáha účastníkovi na základe konzultácií nastaviť finančnú inováciu v 

súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v pôsobnosti NBS a umožňuje 

testovanie.349 

 Monografia pristupuje k hodnoteniu regulačného sandboxu v SR na základe 

stanovených kritérií a to:  

- subjektov, ktoré môžu vstúpiť do sandboxu,  

- jednotlivých fáz v sandboxe,  

- doby po ktorú môžu subjekty zotrvať v sandboxe,  

- miery regulácie v sandboxe a  

- cezhraničnej účasti v regulačných sandboxoch. 

 Z pohľadu subjektov, ktoré môžu vstúpiť do regulačného sandboxu je potrebné 

zdôrazniť, že aj keď Pravidlá fungovania regulačného sandboxu v SR350 umožňujú účasť 

širšieho okruhu subjektov, ich účasť je vždy v určitej forme podmienená existenciou povolenia 

NBS na výkon činnosti. 

 Účastníkom regulačného sandboxu môže byť 

- dohliadaný subjekt, 

- zahraničný dohliadaný subjekt, 

- žiadateľ o povolenie, 

                                                           
348 STUDY Requested by the ECON committee: Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs for FinTech, s.30 dostupné na 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652752/IPOL_STU(2020)652752_EN.pdf 
349 https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/Fintech/sandbox/Pravidla-sandbox-NBS.pdf 
350 https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/Fintech/sandbox/Pravidla-sandbox-NBS.pdf 
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- poskytovateľ služieb, 

- budúci dohliadaný subjekt. 

 

 Pri každom z týchto subjektov je evidentné podmienenie ich možnosti zapojiť sa do 

regulačného sandboxu  existenciou, resp. budúcou existenciou povolenia od NBS. Dohliadaný 

subjekt disponuje  povolením od NBS a podlieha jej dohľadu. Zahraničný dohliadaný subjekt 

je subjekt, nad ktorým vykonáva dohľad príslušný orgán dohľadu na finančnom trhu v inom 

členskom štáte EÚ. Pod žiadateľom o povolenie je potrebné rozumieť fyzickú osobu alebo 

právnickú osobu, ktorá podala NBS žiadosť o udelenie povolenia, prípadne iného oprávnenia 

na výkon činnosti alebo o vydanie rozhodnutia o registrácii (alebo v prípravnej fáze 

regulačného sandboxu má záujem podať takúto žiadosť). Poskytovateľom služieb sa rozumie 

tretia strana, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zverení činností (ďalej len „zmluva o 

outsourcingu“) s dohliadaným subjektom a uplatňuje postup, poskytuje službu alebo vykonáva 

činnosť (alebo časť činnosti), na ktoré je podľa osobitného predpisu oprávnený dohliadaný 

subjekt. Budúcim dohliadaným subjektom sa rozumie subjekt, ktorý vykonáva činnosť, na 

ktorú sa bude vzťahovať právna úprava v pôsobnosti NBS, ktorá bola uverejnená v Zbierke 

zákonov SR alebo v Úradnom vestníku EÚ, avšak ešte nenadobudla účinnosť alebo sa 

neuplatňuje.   

 Na vstup do regulačného sandboxu musí vymedzený okruh subjektov spĺňať nasledovné 

kritéria: 

- Pripravenosť záujemcu na účasť v regulačnom sandboxe a pripravenosť finančnej 

inovácie na testovanie (to znamená preukázanie schopnosti splniť požiadavky 

vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj preukázanie 

technickej pripravenosti na testovanie). 

- Existencia potreby testovania. Záujemca by mal byť schopný preukázať, že účasť v 

regulačnom sandboxe bude viesť k úspešnej implementácii finančnej inovácie na 

finančnom trhu v SR. 

- Inovatívnosť. Je potrebné, aby záujemca preukázal, že finančná inovácia je nová, alebo 

je málo uplatňovaná na finančnom trhu v SR. 

- Pozitívne dopady na klientov na finančnom trhu v SR a neexistencia významných 

negatívnych dopadov na finančnú stabilitu SR.351 

 

 Účasť v regulačnom sandboxe má tieto fázy:  

- Prípravná fáza. Prípravná fáza je založená na konzultácií žiadateľa a NBS. Konzultácie 

sú zamerané na nastavenie finančnej inovácie v súlade s platnou legislatívou, ktorá je v 

pôsobnosti NBS. Po skončení konzultácií v prípravnej fáze nasleduje výzva NBS 

smerovaná účastníkovi na predloženie návrhu plánu testovania v stanovenej lehote. 

Návrh plánu testovania by mal obsahovať informácie týkajúce sa opisu finančnej 

inovácie, plánovaného priebehu testovania spolu s očakávanými výsledkami testovania, 

časový harmonogram, informácie o prípadných obmedzeniach testovania a 

identifikáciu hlavných rizík.  V prípade, že účastníkom je žiadateľ o povolenie, musí 

takýto účastník získať príslušné povolenie už počas prípravnej fázy a testovať finančnú 

inováciu v regulačnom sandboxe môže až po tom, čo získa príslušné povolenie. 

Prípravná fáza trvá najviac 6 mesiacov, ale na základe žiadosti účastníka ju NBS môže 

primerane predĺžiť. V prípade ak žiadateľ o povolenie v tomto období nezíska 

povolenie od NBS, NBS jeho účasť v regulačnom sandboxe ukončí. Aj v tomto smere 

                                                           
351 https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/Fintech/sandbox/Pravidla-sandbox-NBS.pdf 
 

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/Fintech/sandbox/Pravidla-sandbox-NBS.pdf
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sa markantne prejavuje podmienenosť účasti na regulačnom sandboxe existenciou 

príslušného povolenia od NBS. 

 

- Fáza testovania.  Cieľom fázy testovania je implementácia testovanej finančnej inovácie 

na slovenskom finančnom trhu podľa plánu testovania. Počas samotného testovania by 

mala prebiehať intenzívna komunikácia s NBS, pričom sa nevylučuje pokračovanie 

konzultácií, ktoré boli charakteristické najmä pre prípravnú fázu. Počas celej doby 

testovania musí účastník regulačného sandboxu dodržiavať povinnosti, ktoré sú 

obsiahnuté v relevantných osobitných predpisoch. 

 

- Ukončenie účasti v regulačnom sandboxe, ktoré spočíva vo vytvorení záverečnej správy 

zúčastneným subjektom a následnej konzultácií s NBS. Náležitosti záverečnej správy 

nie sú vymedzené taxatívne, ale demonštratívne. Medzi náležitosti záverečnej správy 

by malo patriť zhrnutie priebehu testovania, posúdenie, či boli dosiahnuté očakávané 

výsledky testovania, identifikácia problémov a nepredvídaných okolností, ku ktorým 

došlo v procese testovania a zároveň aj informácia, či účastník má v pláne pokračovať 

v ponúkaní finančnej inovácie klientom po ukončení svojej účasti v regulačnom 

sandboxe. Vyjadrením NBS k záverečnej správe sa ukončuje účasť subjektu 

v regulačnom sandboxe. 

 

 Doba po ktorú môžu subjekty zotrvať v regulačnom sandboxe je v podmienkach SR 6 

mesiacov, ktoré predstavujú maximálnu lehotu na testovanie inovácie (v tejto lehote však nie 

je zarátaná prípravná fáza). V prípade potreby ju NBS môže primerane predlžiť, najviac o 

ďalších 6 mesiacov. Je potrebné zdôrazniť, že testovanie finančnej inovácie by nemalo mať 

vplyv na povinnosti uložené účastníkovi osobitnými predpismi. Z pohľadu limitu účasti 

subjektov na regulačnom sandboxe sa v podmienkach SR nestretávame s vymedzením 

maximálneho možného počtu účastníkov v sandboxe. Napriek tomu v zmysle Pravidiel 

fungovania regulačného sandboxu ak záujemca spĺňa podmienky účasti, ale v regulačnom 

sandboxe je zúčastnených niekoľko účastníkov, NBS môže odložiť vstup záujemcu do 

regulačného sandboxu na neskorší termín v závislosti od kapacitných možností NBS. Počet 

účastníkov v sandboxe tak závisí od kapacitných možností NBS v danom okamihu, čo 

v určitom smere znižuje právnu istotu záujemcov o účasť. 

 Nastavenie regulačného sandboxu v podmienkach SR umožňuje aj cezhraničnú účasť 

v iných regulačných sandboxoch. V prípade, že účastník prejaví záujem o cezhraničné 

testovanie je potrebné, aby v prihláške uviedol, v akých regulačných sandboxoch v iných 

zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo v iných štátoch, s 

ktorým má NBS uzatvorenú zmluvu o spolupráci, má záujem o takéto testovanie. NBS následne 

kontaktuje príslušné orgány dohľadu a dohodne s nimi ďalší postup v súvislosti s cezhraničným 

testovaním. Prejavenie tohto záujmu však nezakladá automatické prijatie do iných sandboxov, 

nakoľko subjekt je povinný splniť kritéria na vstup do iných regulačných sandboxov podľa 

príslušných pravidiel daného regulačného sandboxu. 

 Záverom je možné konštatovať, že FinTech predstavuje významnú zmenu v nastavenej 

regulácií finančného trhu a to v dôsledku komplexnosti prinášaných zmien v rámci už 

existujúcich služieb/produktov či subjektov, ktoré disponujú autorizáciou potrebnou na vstup 

na finančný trh, ale dochádza k modifikácií ich činnosti či poskytovaných služieb práve 

v dôsledku finančných inovácií. Ešte markantnejšiu zmenu so sebou prinášajú finančné 

inovácie, ktoré podmienili vznik nových obchodných modelov či činností, ktoré nie je možné 

subsumovať pod existujúci regulačný rámec a vytvárajú potrebu zaujať regulačné stanovisko 

k subjektom, ktoré nie sú regulované a takéto činnosti vykonávajú. V tomto prípade sme 

svedkami oblastí,  kde tieto činnosti naberali postupne na popularite čím vytvorili tlak na tvorbu 
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nového legislatívneho rámca (napr. ako v prípade crowdfundingu). Tento prístup však vyžaduje 

značný časový priestor a neposkytuje zákonodarcovi dostatočnú výhodu priebežne 

monitorovať potenciálne riziká a nadizajnovať legislatívne nastavenia tak, aby bola zachovaná 

stabilita finančného trhu, pri ochrane spotrebiteľov a podpore finančných inovácií. V dôsledku 

komplexnosti a širokého spektra zamerania finančných inovácií a najmä ich dynamického 

vývoja, je znalosť jednotlivých procesov a vzťahov, ktoré takto vznikajú na finančnom trhu pre 

adekvátne nastavenie regulačného rámca nevyhnutná. Inovatívny hub je preto viac než vhodne 

doplnený regulačným sandboxom, pri ktorom ale už do popredia vo väčšej miere vystupuje 

potreba zosúladenia pravidiel pre jednotlivé členské štáty aj v dôsledku negatív spojených 

s regulačnou arbitrážou. V tomto smere sa prikláňame k názorom potreby etablovania 

sprostredkovateľov inovácií pod záštitou orgánov EÚ.  

 V kontexte fungovania regulačného sandboxov v EÚ je podstatné poznamenať, že tým, 

že ide o prebiehajúci proces etablovania a fungovania regulačných sandboxov nie je možné 

v tomto momente formulovať jasné závery. Táto skutočnosť platí viacnásobne v prípade 

analýzy regulačného sandboxu v podmienkach SR, nakoľko regulačný sandbox bol zriadený 

v SR na začiatku roka 2022 a teda zatiaľ nie sú dostupné reálne výstupy jeho fungovania. Pri 

hodnotení inovačného hubu a regulačného sandboxu v SR v zmysle nastavených kritérií 

a zároveň v zmysle identifikovania výhod a nevýhod zosumarizovaných na základe dostupných 

odborných a vedeckých zdrojov je možné uviesť nasledovné. Z pohľadu hodnotenia 

inovačného hubu v podmienkach SR ako možné negatívum, ktoré môže odrádzať záujemcov 

o účasť na inovačnom hube je ustanovenie v rámci pravidiel fungovania inovačného hubu, 

podľa ktorého vykonávanie činnosti na finančnom trhu bez príslušného povolenia je dôvodom 

na uloženie sankcie zo strany NBS, pričom za určitých okolností môže ísť o trestný čin. Máme 

za to, že aj keď toto ustanovenie vyplýva z platnej legislatívy v rámci finančného trhu  a je 

logickým  zosobnením nastavenej legislatívy, môže pôsobiť demotivujúco pre uchádzačov 

o účasť na inovačnom hube.352 V prípade pochybností je možné, že uchádzači o konzultáciu sa 

radšej zrieknu konzultácie ako budú riskovať, že ich inovatívna činnosť (ak už je v nejakej fáze 

realizácie)  bude vyhodnotená ako neoprávnená (bez povolenia) a dodatočne budú musieť čeliť 

sankciám zo strany NBS. Z pohľadu nastavenia fungovania regulačného sandboxu 

v podmienkach SR je možné ako určité negatívum chápať nejednoznačnosť vymedzenia 

maximálneho počtu subjektov v regulačnom sandboxe (maximálny počet závisí na kapacite 

NBS v danom časovom úseku). Na jednej strane nedochádza k striktnému obmedzeniu počtu 

zapojených subjektov, čo neguje jednu zo stanovených nevýhod sandboxov (ak regulačný 

sandbox umožňuje testovať iba obmedzený počet entít nemusí mať dostatočný vplyv na rozvoj 

finančných inovácií a potenciálne narúša hospodársku súťaž na trhu) na druhej strane však 

nepôsobí pozitívne na mieru právnej istotu uchádzačov.  Regulačný sandbox v podmienkach 

SR nemá obmedzenie v podobe možnosti implementácie finančnej inovácie na obmedzenom 

okruhu subjektov (klientov), takže nevýhoda v podobe otázky vytvorenia obrazu o skutočnom 

dopade testovaných inovácií je relevantná iba v prípade, že si takéto obmedzenie stanoví 

samotný účastník sandboxu. Jedným z najvýznamnejších aspektov fungovania regulačného 

sandboxu v podmienkach SR je skutočnosť, že účasť na regulačnom sandboxe je podmienená 

existujúcim povolením od NBS ako národného regulátora, resp. existenciou zmluvy o zverení 

činností uzatvorenej s dohliadaným subjektom. Týmto postupom sa eliminuje reputačné riziko 

regulátora a zachováva sa možnosť regulátora ukladať sankcie účastníkovi regulačného 

sandboxu v prípade porušenia nastavenej legislatívy. Na druhej strane tento prístup významne 

                                                           
352 Ak činnost spadá pod rámec regulovanej činnosti, s ktorou je spojená povinnosť získať príslušné verejnoprávne 

povolenie, nepodanie žiadosti o udelenie takého povolenia samo osobe zakladá skutkovú podstatu trestného činu 

neoprávneného podnikania a súčasne administratívneho deliktu podľa určitej finančno-právnej regulácie 

(napríklad môže ísť o porušenie zákona o bankách, zákona o cenných papieroch). ČUNDERLÍK, L. Finančné 

pyramídy a ich regulačné perspektívy. In AUC IURIDICA, 2020, č. 3. 
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obmedzuje okruh subjektov, ktoré môžu participovať na regulačnom sandboxe a to práve  

z pohľadu inovácií. Subjekty, ktoré poskytujú služby inovatívneho charakteru sú 

v podmienkach SR úplne mimo regulácie a teda aj bez možnosti účasti na regulačnom 

sandboxe. 

 

4 Regulačné prístupy k peer to peer lendingu ako jednej z foriem FinTechu 

 

Zapojenie subjektov poskytujúcich peer to peer lending do inovačného hubu, resp. 

regulačného sandboxu závisí vo veľkej miere od samotného prístupu konkrétneho štátu 

k regulácií, resp. neregulácií FinTechu. Stotožňujeme sa s názorom Svetovej banky, ktorá vo 

svojej správe Reakcie regulátorov na FinTech identifikuje štyri základné prístupy regulátorov 

k FinTechu.353 Tieto prístupy regulátorov nám zároveň determinujú aj prístup k samotnej 

úprave peer to peer lendingu.354 Medzi tieto prístupy regulátorov môžeme zaradiť: 

 

- prístup „wait and see“, 

- prístup „test and learn“, 

- prístup založený na inovačných sprostredkovateľoch, 

- prístup založený na priamej regulácií právnymi predpismi. 

 

 K takto vymedzeným prístupom sa pokúsime priradiť príklady regulácie, resp. 

regulačných prístupov k P2P z jednotlivých štátov. Jednotlivé príklady regulácie sme čerpali 

jednak z údajov Svetovej banky355 (doplnené o ďalšie dostupné vedecké a odborné zdroje), ako 

aj z ďalších dostupných vedeckých a odborných zdrojov a sú doplnené o údaje získané  

empirickou štatistickou metódou z verejných zdrojov  (internetové stránky regulačných 

orgánov). Pokým vyššie uvedený výskum zameraný na FinTech a sprostredkovateľov inovácií 

sa koncentruje najmä na tendencie v rámci EÚ,  aplikácia prístupov v zmysle delenie Svetovej 

banky sa neobmedzuje iba na príklady z členských krajín EÚ. Na základe takto zvolenej metódy 

skúmania je našou snahou hodnotiť vybrané prístupy a ich možnosť aplikácie aj na podmienky 

SR. 

 

 Prístup „wait and see“ je založený na monitorovaní FinTechu, bez zásahu zo strany 

regulátora , ktorý by smeroval k regulácií FinTechu. Máme za to, že tento prístup je udržateľný 

do momentu, kedy konkrétna inovácia nadobudne na popularite, čím sa vytvorí: 

 

- nesúlad medzi striktne nastavenými podmienkami pre regulované činnosti a absenciou 

regulácie pre ich alternatívy, ktorých vznik podmienil FinTech. Takáto situácia 

podporuje regulačnú arbitráž, narúša stanovenú mieru ochrany spotrebiteľa, resp. 

klienta na finančnom trhu. 

                                                           
353 World bank: How Regulators Respond to Fintech Evaluating the Different Approaches—Sandboxes and 

Beyond, dostupné na https://documents1.worldbank.org/curated/en/579101587660589857/pdf/How-Regulators-

Respond-To-FinTech-Evaluating-the-Different-Approaches-Sandboxes-and-Beyond.pdf 
354 Toto tvrdenie však nie je možné striktne celoplošne aplikovať, nakoľko je možné aby vznikli kombinácie 

jednotlivých prístupov, ktoré sa budú v podmienkach konkrétneho štátu odlišovať v závislosti od prístupu 

k FinTechu a osobitne k peer to peer lendingu. Napríklad na peer to peer lending sa môžu vzťahovať osobitné 

predpisy a prístup regulácie k FinTechu môže byť zabezpečený napr. prostredníctvom regulačného sandboxu. 
355 World bank: How Regulators Respond to Fintech Evaluating the Different Approaches—Sandboxes and 

Beyond, dostupné na https://documents1.worldbank.org/curated/en/579101587660589857/pdf/How-Regulators-

Respond-To-FinTech-Evaluating-the-Different-Approaches-Sandboxes-and-Beyond.pdf 
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- tlak z nadnárodného hľadiska na potrebu regulácie, ktorý v prípade EÚ spočíva aj 

v narúšaní fungovania vnútorného trhu v dôsledku odlišných regulačných prístupov 

v rámci jednotlivých krajín. 

 

 Dovoľujeme si tvrdiť, že tento prístup je v prípade peer to peer lendingu v súčasnosti 

charakteristický pre väčšinu štátov. Možno najviac skloňovaným je prípad Číny a peer to 

peer lendingových platforiem. Peer to peer lendingové platformy v Číne rýchlo vzrastali na 

popularite, pričom slúžili najmä na financovanie malých podnikov, ale aj jednotlivcov, ktorí 

neprešli povoľovacím procesom cez úverové inštitúcie. Ku koncu roka 2015, pred zavedením 

akejkoľvek regulácie alebo existencie právnych predpisov, ktoré by bolo možné aplikovať na 

tento druh financovania  existovalo zhruba 3 448 peer to peer lendingových  platforiem, pričom 

z toho až 1 031 (zhruba 1 zo 4) malo problémy s vyplácaním investorov, bolo vyšetrovaných 

v rámci podozrenia v oblasti  hospodárskej kriminality, alebo ktorých majitelia spreneverili 

investorské (garančné) fondy. Niektorí autori prirovnávali peer to peer lendingové platformy 

k Ponziho schéme a to najmä z dôvodu, že lákali veriteľov prostredníctvom prísľubu vysokých 

úrokových sadzieb a takto nadobudnuté peňažné prostriedky využívali na vyplatenie 

predchádzajúcich veriteľov.356 Pri porovnaní s vymedzením finančnej pyramídy podľa 

Čunderlíka nachádzame spoločné znaky fungovania peer to peer lendingových platforiem 

najmä v nasledovných indikátoroch: 

 

- Absencia regulačného rámca. V čase eskalácie problémov v Číne absentoval právny 

rámec, ktorý by sa mohol aplikovať na fungovanie peer to peer lendingu. 

- Zneužitie dôvery investorov (organizátor poskytuje „dôveryhodný príbeh“, čím vytvára 

podmienky pre excitovaný stav investorov) v prípade peer to peer lendingu do popredia 

vystupuje aj sociálny aspekt povedomia- vylúčenie bánk z procesu financovania 

a predstava osobnejšieho financovania. Zároveň snaha o prilákanie investorov 

prostredníctvom vysokých úrokových sadzieb (8–12%).357  V tomto kontexte je splnený 

aj predpoklad, že obvykle iba malá časť peňažných prostriedkov je investovaná do 

skutočných aktív, nakoľko z novozískaných prostriedkov boli vyplácaní predchádzajúci 

investori. 

- Trvalo neudržateľný systém vedúci ku kolapsu. 

- Nedostatok podrobných informácií dostupných pre investora, na základe ktorých by 

bolo možné overiť si uskutočniteľnosť podnikateľského zámeru v schéme. V prípade 

peer to peer lendingu pod tento bod je možné subsumovať aj nedostatočné, resp. 

absentujúce informácie o bonite dlžníka. 

- Pravdepodobnosť úspechu pre nových účastníkov pyramídovej schémy úmerne klesá s 

veľkosťou pyramídy bez ohľadu na úkony jednotlivých účastníkov. Tento indikátor je 

založený najmä na skutočnosti, že nové investície boli používané na vyplácanie 

„starších“ investorov namiesto investovania do nových pôžičiek, čo destabilizuje 

samotnú schému peer to peer lendingu.358 

 

                                                           
356 Bližšie CHANG-HSIEN TSAI, HUNG-YI CHEN. Changing Regulations of Peer-to-Peer Lending in China. In 

Banking & Financial Services Policy Report. 2017, č. 11, s. 13-25. 
357 World bank: How Regulators Respond to Fintech Evaluating the Different Approaches—Sandboxes and 

Beyond, dostupné na https://documents1.worldbank.org/curated/en/579101587660589857/pdf/How-Regulators-

Respond-To-FinTech-Evaluating-the-Different-Approaches-Sandboxes-and-Beyond.pdf 

 s.12 
358 ČUNDERLÍK, L. Finančné pyramídy a ich regulačné perspektívy. In AUC IURIDICA. 2020, č. 3, s.27-35. 
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 Čínska banková regulačná komisia uviedla, že do roku 2016 približne 40 percent peer 

to peer lendingových platforiem boli v skutočnosti Ponziho schémy.359 Vzniknutá situácia 

a postoj regulátora narušil dôveru investorov, znížil sa objem transakcií, čo podnietilo zlyhanie 

aj legitímne fungujúcich peer to peer lendingových platforiem. V polovici roka 2015 zmenila 

Čínska ľudová banka prístup k regulácií a vydala prvé oznámenia, ktoré smerovali k prvému 

regulačnému nástroju peer to peer lendingu. V roku 2016 prijala prvý regulačný rámec 

spočívajúci v dočasnom opatrení vzťahujúcom sa na peer to peer lendingové platformy. 

Dočasné opatrenie zaviedlo systém, podľa ktorého peer to peer lendingové  platformy musia 

byť registrované lokálnymi regulačnými autoritami, ktoré však neschvaľujú ich prevádzkové 

schopnosti, dodržiavanie predpisov a kapitálové požiadavky. V zmysle dočasného opatrenia 

tak regulátor nestanovil podmienky autorizácie vstupu subjektov poskytujúcich peer to peer 

lending na finančný trh, ich fungovanie ponechal na princípe samoregulácie. Namiesto toho sa 

sústredil na vymedzenie zakázaných činností, ktorým by sa subjekty poskytujúce peer to peer 

lending mali vyvarovať.360 Príklad regulácie „wait and see“ v prípade Číny je názorným 

príkladom toho, ako absencia regulácie môže podporiť popularitu finančných inovácií, ktorá 

následne vedie k potrebe jej regulácie a to najmä v prípade zlyhania subjektov, poskytujúcich 

služby založených na finančných inováciách.  

 

 Máme za to, že na momentálnu situáciu v rámci SR aby sme mohli opísať práve 

prístupom „wait and see“. Zároveň máme za to, že odhliadnuc od tendencií na úrovni EÚ 

(Návrh smernice o spotrebiteľských úveroch) by tlak na zákonodarcu v záujme regulácie tejto 

činnosti spočíval najmä v zväčšujúcom sa rozdiele medzi podmienkami poskytovania úverov 

spotrebiteľom, ktoré podliehajú pomerne striktnej regulácií a neregulovaným poskytovaním 

pôžičiek v rámci peer to peer lendingu. Toto rozdielne nastavenie podmienok poskytovania 

úverov narúša dlhodobú snahu NBS o znižovanie zadlženosti domácností. Máme za to, že 

v dôsledku zvyšovania cien nehnuteľností a celkového rastu cien v hospodárstve sa zvyšujú 

nároky na príjem spotrebiteľa na splnenie nastavených limitov pre posudzovanie schopnosti 

splácať úver, čo by mohlo viesť k zmene preferencií a orientácií spotrebiteľa na využívanie 

peer to peer lendingu. Postupný nárast popularity tejto činnosti by následne vytvoril tlak na 

regulátora v záujme prijatia krokov smerujúcich k regulácií peer to peer lendingu. 

Protiargumentom by mohla byť pretrvávajúca nedôvera slovenských finančných spotrebiteľov 

voči finančným inováciám. Iným významným medzníkom pri zmene postoja regulátora by 

mohlo byť zlyhanie významnej peer to peer lendingovej platformy, čím by sa čiastočne 

reprodukoval vývoj, ktorý nastal v Číne. V tomto smere, ale máme za to, že regulátor 

v podmienkach SR by pristúpil k procesu autorizácie subjektov poskytujúcich peer to peer 

lendingové služby pri vstupe na finančný trh (tento model by v podstate kopíroval situáciu, 

ktorá vznikla pri licencovaní nebankových spoločností pri poskytovaní úverov spotrebiteľom).  

 

 Prístup „test and learn“ je založený na podobnej myšlienke ako testovanie inovácií cez 

regulačný sandbox. V prípade prístupu „test and learn“ však regulátor prispôsobuje mieru 

regulácie v závislosti od konkrétneho obchodného modelu, pričom prístup regulátora sa môže 

líšiť v závislosti od konkrétneho štátu. Regulátor tak môže obmedziť uplatňovanie miery 

regulácie na konkrétnu finančnú inováciu, čím je zaručená flexibilita pre fungovanie nových 

spoločností alebo výkon ich činností. Hlavné rozdiely so sandboxom spočívajú 

                                                           
359 FinExtra. The Rise and Fall of P2P Lending in China. April, 2019. 

https://www.finextra.com/blogposting/17107/the-riseand-fall-of-p2p-lending-in-china 
360 V tomto smere je však potrebné vziať do úvahy aj rôzne modely peer to peer lendingu, ktoré sa vyvinuli v Číne 

a aplikáciu dočasného opatrenia na jednotlivé modely, resp. vylúčenie možnosti prevádzkovať ostatné modely 

peer to peer lendingu. Bližšie CHANG-HSIEN TSAI. To Regulate or not to Regulate? A Comparison of 

Government Responses to Peer-to-Peer Lending Among the United States, China, and Taiwan. Taiwan: Institute 

of Law for Science & Technology, National Tsing Hua University, 2019. 
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- V regulačnom sandboxe prebieha skúšanie finančných inovácií v ohraničenom 

prostredí, pričom toto ohraničenie môže spočívať napr. v dĺžke trvania účasti 

v regulačnom sandboxe, kategórie alebo počtu klientov subjektu, pláne činnosti, 

ktorého sa subjekt musí držať. V prípade prístupu „test and learn“ subjekt pôsobí na 

celom finančnom trhu. 

- V regulačnom sandboxe by účastník mal dodržiavať povinnosti nastavené špecifickým 

rámcom regulačného sandboxu. 

 

 Spôsob prístupu „test and learn“ závisí od nastavenia konkrétnej legislatívy a od 

možnosti regulátora modifikovať nastavenú legislatívu s cieľom zabezpečiť subjektu, ktorého 

činnosť spočíva vo finančných inováciách dostatočnú flexibilitu pri výkone činnosti. 

V niektorých štátoch môže mať tento prístup aj formu obmedzenej licencie. Tento prístup 

využila Keňa, Tanzánia a Filipíny. 

 

 Prístup založený na sprostredkovateľoch inovácií. Pokým prístup „test and learn“ je 

založený na prístupe k potrebe regulácií „zdola nahor“ a teda mieru potreby regulácie z veľkej 

časti určuje samotný finančný trh, sprostredkovatelia inovácií – inovačný hub a regulačný 

sandbox, predstavujú prístup založený na riadení regulácie z úrovne samotného regulátora.361 

 

 Jedným z príkladov zaujímavej kombinácie prístupu založenom na priamej regulácií a 

využitia sprostredkovateľov inovácií je prípad Thajska. V Thajsku pôsobia tri regulačné 

orgány, pričom každý z nich etabloval vlastný regulačný sandbox. Týmito regulačnými 

orgánmi sú Národná banka Thajska (ďalej aj „BOT“), Komisia pre cenné papiere a burzu (ďalej 

aj „SEC“) a Úrad pre poisťovníctvo (ďalej aj „OIC“). Každý z týchto sandboxov má odlišné 

zameranie. Regulačný sandbox BOT sa sústreďuje na úplne nové finančné inovácie, ktoré ešte 

nemajú základ na finančnom trhu. Regulačný sandbox SEC sa zameriava na inovatívne formy 

a technológie zamerané na problematiku „poznaj svojho klienta“ a regulačný sandbox OIC sa 

zameriava na InsurTech. Popri regulačných sandboxoch pôsobí aj inovačný hub (FinTech hub), 

ktorý dotvára prostredie zamerané na rozvoj FinTechu.362 V dôsledku fungovania týchto 

iniciatív  boli zavedené nové nariadenia a predpisy pre oblasti ako robo-advice, peer to peer 

pôžičky, elektronické spôsoby „poznaj svojho klienta“.363 V apríli 2019 vydala Národná banka 

Thajska právny predpis, ktorým ustanovila pravidlá pre fungovania peer to peer lendingových 

platforiem.364 Pravidlá stanovujú podmienky tak pre platformy, ako aj pre samotných dlžníkov. 

Obmedzenia pre dlžníkov spočívajú najmä v posudzovaní ich schopnosti splácať úver, ktorá sa 

odvíja od výšky ich mesačného príjmu v nadväznosti na čo sa stanovuje maximálny násobok, 

ktorý predstavuje hornú hranicu výšky poskytnutého úveru. Z pohľadu podmienok stanovených 

pre prevádzkovateľov peer to peer lendingových platforiem je možné spomenúť: 

 

- subjekt prevádzkujúci peer to peer lendingovú platformu nemôže byť úverovou 

inštitúciou,  

                                                           
361 World bank: How Regulators Respond to Fintech Evaluating the Different Approaches—Sandboxes and 

Beyond, dostupné na https://documents1.worldbank.org/curated/en/579101587660589857/pdf/How-Regulators-

Respond-To-FinTech-Evaluating-the-Different-Approaches-Sandboxes-and-Beyond.pdf, s.14 
362 World bank: Global Experiences from Regulatory Sandboxes, 2020 dostupné na 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/912001605241080935/pdf/Global-Experiences-from-Regulatory-

Sandboxes.pdf 
363 https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-thailand-fintech-landscape-report/$FILE/ey-thailand-

fintechlandscape-report.pdf. 
364 Notification 4/2562 Re: The Determination of Rules, Procedures, and Conditions for Peer-to-Peer (P2P) 

Lending Businesses and Platforms 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/579101587660589857/pdf/How-Regulators-Respond-To-FinTech-Evaluating-the-Different-Approaches-Sandboxes-and-Beyond.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/579101587660589857/pdf/How-Regulators-Respond-To-FinTech-Evaluating-the-Different-Approaches-Sandboxes-and-Beyond.pdf
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- musí ísť o spoločnosť registrovanú v Thajsku,  

- minimálne 75% aktív spoločnosti je vo vlastníctve občanov Thajska, 

- stanovenie kapitálových požiadaviek pre spoločnosť,  

- odborné podmienky a podmienky dôveryhodnosti pre vedúcich zamestnancov 

spoločnosti, 

- podmienka existencie  kvalifikovaného depozitára (kvalifikovaný správca alebo 

komerčná banka), 

- zákaz pre poskytovateľov peer to peer lendingu držať peniaze, majetok a cenné papiere 

samotných veriteľov a dlžníkov, 

- úroková sadzba pre pôžičky ponúkané prostredníctvom peer to peer lendingovej 

platformy nesmie presiahnuť 15 % ročne v súlade s občianskym a obchodným 

zákonníkom Thajska.365 

 

 Významnú úlohu v procese získania licencie od Ministerstva financií Thajska zohráva 

účasť v regulačnom sandboxe. Na to, aby mohol subjekt prevádzkujúci peer to peer lendingovú 

platformu požiadať o udelenie licencie je potrebná jeho predchádzajúca účasť v regulačnom 

sandboxe, ktorý prevádzkuje Národná banka Thajska (BOT). Účasť v regulačnom sandboxe 

tak predstavuje priamu podmienku podania žiadosti o udelenie povolenia.366 

 

 Ďalším príkladom štátu, ktorý využíva prístup k regulácií peer to peer lendingových 

platforiem cez ich účasť v regulačnom sandboxe je Vietnam. Vo Vietname je FinTech 

regulovaný viacerými regulátormi a to z dôvodu, že v sebe koncentruje tak finančné činnosti 

ako aj technológie. Centrálna banka - Národná banka Vietnamu (SBV) reguluje záležitosti 

súvisiace s financiami, zatiaľ čo Ministerstvo verejnej bezpečnosti (MPS) dohliada na ochranu 

údajov a záležitosti súvisiace s kybernetickou bezpečnosťou. Ešte v roku 2021 boli 

poskytovatelia peer to peer lendingu neregulovanými subjektami. Časť z nich sa registrovalo 

pre činnosť finančného poradenstva a sprostredkovania, ale samotná činnosť poskytovania 

úverov cez takéto platformy bola neregulovanou a neexistoval právny predpis, ktorý by sa 

mohol priamo aplikovať na takéto subjekty.367 Pôžičky poskytnuté prostredníctvom peer to peer 

lendingových platforiem sa považovali za pôžičky poskytnuté na základe civilného práva a ich 

úroková sadzba nemohla presiahnuť 20% ročnú úrok. V apríli 2022 Národná banka Vietnamu 

zverejnila návrh opatrenia na testovanie FinTechu v regulačnom sandboxe. Významnú časť 

tohto legislatívneho opatrenia tvorí úprava regulačného sandboxu pre peer to peer lendingové 

platformy. Tento krok predstavoval reakciu na vzrastajúce problémy, ktoré súviseli najmä 

s podvodnými praktikami subjektov, ktoré sa vydávali za peer to peer lendingové platformy, 

ale v skutočnosti lákali od investorov peniaze, ktoré neinvestovali do pôžičiek, poskytovali 

klamlivé informácie investorom o vysokých úrokových sadzbách a naopak dlžníkom o nízkych 

úrokových sadzbách. Za účelom eliminácie takýchto situácií sa pre účasť v regulačnom 

sandboxe pre subjekty poskytujúce peer to peer lending stanovili nasledovné podmienky:  

 

- zákaz poskytovať zabezpečenie úveru,  

                                                           
365 https://www.bot.or.th/English/PaymentSystems/FinTech/Pages/P2PLendingSandbox.aspx 
366 Podľa informácií dostupných z webovej stránky Národnej banky Thajska aktualizovaných k 3 máju 2022 medzi 

peer to peer platformy, ktoré sa zúčastnili v regulačnom sandboxe patrí DeepSparks Peer Lending Co., Ltd., 

NestiFly Co., Ltd., Peer Power Platform Co., Ltd., Daingern Dotcom Co, Ltd. Spoločnosť NestiFly Co. Ltd. bola 

účastníkom regulačného sandboxu od septembra 2020 a licenciu od Ministerstva financí Thajska získala v apríli 

2022. Ostatné platformy sú stále v procese testovania ich činnosti. Bližšie 

https://www.bot.or.th/English/PaymentSystems/FinTech/Pages/P2PLendingSandbox.aspx 
367 DANG LINH CHI, PHAM MAI NHU THUY.  Vietnam’s Evolving Regulatory Framework for Fintech. In: 

RESEARCHERS AT ISEAS – YUSOF ISHAK INSTITUTE ANALYSE CURRENT EVENTS, 2021, č. 75. 
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- zákaz poskytovať sprostredkovateľské služby v rámci kapitálového trhu, ktoré by 

zahŕňali investovanie do cenných papierov,  

- subjekty nie sú oprávnené využívať prostriedky od investorov na iné investovanie ako 

do pôžičiek,  

- povinnosť mať nastavený vnútorný mechanizmus zameraný na ochranu spotrebiteľa. 

 

 Účasť v regulačnom sandboxe v prípade Vietnamu má slúžiť pre regulátora najmä na 

dôkladnú analýzu činnosti peer to peer lendingových platforiem a identifikáciu rizík, ktoré by 

potenciálne mohli vystať pre dlžníkov, investorov, ale aj celý finančný systém.  

 

 Pri skúmaní využitia sprostredkovateľov inovácií v SR v kontexte nastavenia regulácie 

peer to peer lendingu máme za to, že v prípade účasti v regulačnom sandboxe, účasť subjektu 

prevádzkujúceho peer to peer lendingovú platformu by za súčasného nastavenia legislatívy 

nebola možná, nakoľko sa nepovažuje za dohliadaný subjekt. Z pohľadu účasti v inovačnom 

hube by sme ako problematické vnímali naplnenie podmienky nejasnoti regulačného rámca, 

nakoľko nemožnosť považovať subjekty prevádzkujúce peer to peer lending za dohliadané 

subjekty bola deklarovaná niekoľkrát aj samotnou NBS.368 

 

 Prístup založený na priamej regulácií právnymi predpismi. Neexistencia právneho 

rámca môže na jednej strane stimulovať nárast popularity finančných inovácií no v určitom 

bode môže začať predstavovať prekážku v jeho ďalšom rozvoji, tak v národnom ako aj 

cezhraničnom meradle. Prístup založený na priamej regulácií finančných inovácií právnymi 

predpismi  môže spočívať v dvoch modifikáciách: 

 

- úprava už existujúceho regulačného rámca tak, aby pokrýval aj vybrané finančné 

inovácie, 

- tvorba nového regulačného rámca.369 

 

 V oboch prípadoch ide o priamu aplikáciu právnych predpisov (v rôznych formách 

v závislosti od konkrétneho vnútroštátneho právneho poriadku) na finančné inovácie. Tento 

prístup môže byť následkom, ale aj doplnkom predchádzajúcich prístupov k regulácií.370 Pri 

analýze tohto prístupu môže ako hodnotný príklad slúžiť právna úprava Litovskej republiky 

a Spojeného kráľovstva. Z dôvodu pomerne komplexnej právnej úpravy, sa režimu regulácie 

vo vzťahu k peer to peer lendingu budeme v prípade týchto štátov venovať osobitne a to aj 

z dôvodu pokrokového prístupu k regulácii. 

 

 V podmienkach SR je možné, tak ako sme už na viacerých miestach monografie 

konštatovali, prijať záver, že momentálne v SR absentuje regulácia, ktorá by sa mohla 

aplikovať na peer to peer lending a to najmä z dôvodu konštrukcie samotného poskytovania 

pôžičiek prostredníctvom peer to peer lendingu, ktoré vylučuje aplikáciu právnej úpravy 

zameranej na poskytovanie úverov spotrebiteľom.371 Rovnako sa konštrukcia peer to peer 

lendingu vymyká spod možnosti subsumovať takúto činnosť pod finančné sprostredkovania 

v dôsledku úplnej absencie znakov typických pre činnosť finančného sprostredkovateľa, medzi 

                                                           
368 https://nbs.sk/dohlad-nad-financnym-trhom/upozornenia-a-oznamenia/ine-upozornenia/upozornenie-na-

poskytovanie-poziciek-peer-to-peer-sposobom/ 
369 World bank: How Regulators Respond to Fintech Evaluating the Different Approaches—Sandboxes and 

Beyond, dostupné na https://documents1.worldbank.org/curated/en/579101587660589857/pdf/How-Regulators-

Respond-To-FinTech-Evaluating-the-Different-Approaches-Sandboxes-and-Beyond.pdf s. 29 
370 Napríklad v prípade Thajska, regulačný sandbox slúžil ako spúšťač pre kreáciu právnych predpisov 

upravujúcich P2P a následne slúžil na otestovanie fungovanie P2P platforiem pred vydaním samotnej licencie.  
371 Či už ide o spotrebiteľské úvery alebo úvery na bývanie. 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/579101587660589857/pdf/How-Regulators-Respond-To-FinTech-Evaluating-the-Different-Approaches-Sandboxes-and-Beyond.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/579101587660589857/pdf/How-Regulators-Respond-To-FinTech-Evaluating-the-Different-Approaches-Sandboxes-and-Beyond.pdf
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ktoré v zmysle 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 

a poradenstve“) môžeme zaradiť najmä sprostredkovanie finančnej služby, ktorej definičným 

znakom je jej poskytovanie finančnou inštitúciou v sektore poistenia alebo zaistenia, 

kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovania 

úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov a starobného dôchodkového sporenia. 

Tým, že subjekt prevádzkujúci peer to peer lendingovú platformu nie je možné subsumovať 

pod definíciu finančnej inštitúcie v zmysle § 4 zákona o finančnom sprostredkovaní a 

poradenstve, na ktorú odkazuje definície finančnej služby, nie je možné aplikovať ustanovenia 

daného zákona na pôžičky poskytované peer to peer spôsobom.  
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PIATA KAPITOLA 

REGULÁCIA PEER TO PEER LENDINGU VO VYBRANÝCH ŠTÁTOCH 

1 Peer to peer lending v právnom poriadku Litovskej republiky 

 

Pre komplexné pochopenie regulačného prístupu Litovskej republiky k peer to peer 

lendingu, ako aj z dôvodu možnej komparácie s podmienkami v SR, je na úvod potrebné si 

priblížiť systém finančného dohľadu a postavenie regulátora. Obdobne ako v SR, aj v Litovskej 

republike pôsobí ako regulátor a orgán dohľadu Centrálna banka Litvy, ktorá je regulátorom 

a orgánom dohľadu na integrovanom základe. Centrálna banka Litvy nastavuje pravidlá 

obozretného podnikania a ďalšie požiadavky na podnikanie dohliadaných subjektov ako aj 

vykonáva makro-prudenciálny a mikro-prudenciálny dohľad a zabezpečuje plynulosť 

platobných systémov.  

 

Poskytovanie úverov prostredníctvom peer to peer lendingových platforiem má 

v Litovskej republike pomerne silné zázemie. Podľa Centrálnej banky Litvy  dosiahol objem 

spotrebiteľských úverov poskytnutých domácnostiam v roku 2019 cca 520 miliónov eur, 

pričom úvery poskytnuté prostredníctvom peer to peer lendingu predstavovali cca 34 miliónov 

eur, čo je približne 6,5 %. V roku 2020 sa pod vplyvom pandémie Covid-19 situácia výrazne 

zmenila – podiel úverov poskytnutých peer to peer lendingovými platformami vzrástol zo 6,5% 

na 9 % (celkový objem klesol na 390 mil. EUR, kým v peer to peer lendingových platformách 

vzrástol na 35 mil. EUR).372 Podľa viacerých štúdií sa tak najpreferovanejším spôsobom 

čerpania úverov domácnostiam stáva ich poskytovanie bankami alebo formou peer to peer 

lendingu.373 

 

 Pre analýzu právneho poriadku Litovskej republiky v súvislosti s peer to peer 

lendingom sme sa rozhodli z nasledovných dôvodov: 

 

- fungovanie finančného trhu v Litovskej republike je obdobne konštruované ako v SR, 

makro prudenciálny a mikroprudenciálny dohľad vykonáva Centrálna banka Litvy, 

ktorá vykonáva dohľad na integrovanom základe, 

- právny poriadok Litovskej republiky pomerne pokrokovo pristupuje k úprave peer to 

peer lendingu, pričom sa sústredí najmä na platformy, ktoré sprostredkujú požičiavanie 

medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi, čo kopíruje schému najviac využívaných 

peer to peer lendingových platforiem v SR, 

- v rámci nastaveného právneho poriadku Litovskej republiky, vnútroštátna právna 

úprava rieši (minimálne okrajovo sa dotýka) aj otázok, ktoré sme identifikovali ako 

problematické v navrhovanej úprave práva EÚ (návrh smernice o spotrebiteľských 

úveroch a absencia návrhu smernice o úveroch na bývanie). 

 

Z pohľadu právnej úpravy, vnútroštátny právny poriadok Litovskej republiky pri úprave 

poskytovania úverov rozlišuje medzi spotrebiteľskými úvermi a úvermi na bývanie. 

Poskytovanie spotrebiteľských úverov je upravené Zákonom č. XI-1253 o spotrebiteľských 

úveroch (ďalej len „Zákon o spotrebiteľských úveroch“)374 a úvery na bývanie Zákonom č.  

                                                           
372TAUJANSKAJTE, K. Borrowing alternatives for households in Lithuania: current situation, trend and 

challenges. In Business, Management and Economics Engineering, 2021, č.2., s. 397. 
373  Dve najdlhšie fungujúce P2P platformy v Litve sú „Savy“ a „Paskolų Klubas“ bližšie aj TAUJANSKAJTE, 

K. Borrowing alternatives for households in Lithuania: current situation, trend and challenges. In Business, 

Management and Economics Engineering, 2021, č.2, s. 407. 
374 Republic of Lithuania Law on Consumer Credit  23 December 2010 No XI-1253 
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XII-2769 o úveroch súvisiacich s nehnuteľnosťami (ďalej len „Zákon o úveroch súvisiacich 

s nehnuteľnosťami“).375 Prvá významná zmena, ktorá sa spája s priamou úpravou peer to peer 

lendingu nastala v roku 2015, kedy do Zákona o spotrebiteľských úverov bola včlenená aj 

úprava peer to peer lendingu. Zákon o spotrebiteľských úveroch a Zákon o úveroch súvisiacich 

s nehnuteľnosťami  v súčasnosti priamo vo svojich úvodných častiach stanovujú, že sa vzťahujú 

na veriteľov, sprostredkovateľov úverov ako aj subjekty prevádzkujúce peer to peer lendingové 

platformy.  

 

1.1 Peer to peer  lending a spotrebiteľské úvery v podmienkach Litovskej republiky 

Zákonom o spotrebiteľských úveroch sa do právneho poriadku Litovskej republiky 

premietla Smernica CCD. V nadväznosti na skúmanú problematiku je potrebné spomenúť, že 

Zákon o spotrebiteľských úveroch priamo obsahuje definíciou peer to peer lendingu. Peer to 

peer lendingom sa rozumie činnosť, pri ktorej fyzická osoba (ďalej len „veriteľ“) poskytuje 

alebo sľubuje poskytnutie  úveru spotrebiteľovi (fyzická osoba, ktorá chce uzavrieť alebo 

uzatvorí zmluvu o spotrebiteľskom úvere pre osobné účely, účely rodiny alebo domácnosti a 

ktorá koná mimo svojej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti, alebo povolania) 

prostredníctvom peer to peer lendingovej platformy.376 Rozsah Zákona o spotrebiteľských 

úveroch kopíruje znenie smernice tým, že z jeho pôsobnosti sú vylúčené úvery zabezpečené 

záložným právom k nehnuteľnosti. Základným predpokladom poskytovania spotrebiteľských  

úverov je  zápis do registra poskytovateľov, pričom z tejto možnosti sú vylúčené fyzické osoby 

alebo neziskové organizácie. Rovnaký princíp autorizácie vstupu subjektov na finančný trh 

v oblasti spotrebiteľských úverov sa uplatňuje aj v prípade poskytovateľov peer to peer 

lendingu. Obdobne aj tu je z možnosti pôsobiť ako poskytovateľ peer to peer lendingu vylúčená 

fyzická osoba alebo nepodnikateľský subjekt. Konštrukcia Zákona o spotrebiteľských úveroch 

je nastavená tak, že všetky jeho ustanovenia sa vzťahujú aj prevádzkovateľov peer to peer 

lendingu s určitými modifikáciami. 

 

Podmienkou autorizácie výkonu činnosti peer to peer lendingu je zápis do registra, ktorý 

vykonáva Centrálna banka Litvy na základe podanej žiadosti, ktorá musí obsahovať nasledovné 

údaje: 

 

- odkaz na verejný register, v rámci ktorého si orgán dohľadu môže overiť základné 

osobné údaje, orgán dohľadu má právo požadovať predloženie rozšíreného výpisu z 

verejného registra; 

- musí byť preukázaná odborná spôsobilosť, vhodnosť a bezúhonnosť osôb, ktoré budú 

štatutárnym orgánom alebo osobou s kvalifikovanou účasťou v prevádzkovateľovi peer 

to peer lendingu.377 

- informácie o súlade s požiadavkami na základné imanie, ktoré je pre subjekty 

poskytujúce peer to peer lending stanovené v minimálnej výške  40 000 EUR,378 

- obchodný plán kontinuity podnikania žiadateľa, 

- pravidlá hodnotenia úverovej bonity spotrebiteľov, 

                                                           
375 Republic of Lithuania Law on Real Estate Related Credit 10 November 2016 No. XII-2769 

Vilnius 
376 P2P platformou sa rozumie informačný systém pre požičiavanie typu peer-to-peer spravovaný 

prevádzkovateľom P2P platformy. 
377 Kvalifikovanou účasťou sa podľa Zákona o úveroch súvisiach s nehnuteľnosťami rozumie priamy alebo 

nepriamy podiel na právnickej osobe, ktorý predstavuje 20 % alebo viac percent na jej základnom imaní alebo na 

hlasovacích právach alebo podiel, ktorý umožňuje vykonávať významný vplyv na riadenie tejto právnickej osoby, 
378 Požiadavky na základné imanie sa zvýšili z požadovaných 20 000 Eur od 2017 na 40 000 Eur  
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- informácie o registroch a informačných systémoch, na ktoré sa treba odvolávať pri 

posudzovaní úverovej bonity prevádzkovateľmi platformy pre pôžičky typu peer to 

peer; 

- zoznam sprostredkovateľov pôžičiek peer to peer lendingovej platformy.379 

 

 Pravidlá hodnotenia úverovej bonity sú pre peer to peer lending rovnaké ako pre 

iných poskytovateľov spotrebiteľských úverov, takže na posudzovanie úverovej bonity 

spotrebiteľov je potrebné aplikovať ustanovenia Zákona o spotrebiteľských úverov ako aj 

ustanovenia Uznesenia č. 03-62 z 19. marca 2013 Centrálnej banky Litvy „O hodnotení 

úverovej bonity spotrebiteľov a o zodpovednom poskytovaní úverov“. Napriek tomu, že subjekt 

prevádzkujúci peer to peer lendingovú platformu neposkytuje úvery z vlastných zdrojov, ale 

poskytujú ich priamo jednotliví investori, má správne posudzovania bonity spotrebiteľov pre 

jej fungovanie fundamentálny význam. Nesprávne nastavenie posudzovania bonity 

spotrebiteľov a zvyšujúci sa podiel zlyhaných úverov by  znamenal pokles záujmu na strane 

investorov o takúto formu investovania, čo následne by mohlo viesť k ukončeniu činnosti 

samotnej platformy. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že v zmysle právneho poriadku Litovskej 

republiky poplatok investora a dlžníka za poskytnutie peer to peer lendingových služieb môže 

byť prevádzkovateľovi platformy poskytnutý iba zo sumy reálne vykonaných splátok 

spotrebiteľského úveru. Toto ustanovenie motivuje samotné subjekty peer to peer  lendingu 

k adekvátne nastavenému systému posudzovania bonity spotrebiteľov. Zároveň máme za to, že 

takéto ustanovenie je dôležité aj z toho hľadiska, že znemožňuje vznik pyramídových schém 

a situácií, kedy platby investorom pochádzajú z investícií novších investorov.380 Pravidlá 

hodnotenia bonity spotrebiteľov musí peer to peer lendingová platforma vypracovať v súlade s 

nasledovnými zásadami: 

 

- účelom hodnotenia úverovej bonity spotrebiteľa je posúdiť schopnosť spotrebiteľa 

prijať konkrétny finančný záväzok, ktorý bude spotrebiteľ schopný splniť aj pri 

úhradách už existujúcich finančných záväzkov; 

- subjekt prevádzkujúci peer to peer lendingovú platformu je povinný posúdiť všetky 

objektívne odôvodnené faktory so zreteľom na informácie poskytnuté spotrebiteľom, 

ako aj na informácie o posúdení bonity získané z registrov a informačných systémov 

vrátane ďalších dostupných informácii, ktoré môžu mať vplyv na úverovú bonitu 

spotrebiteľa, najmä informácie o príjme spotrebiteľa, jeho úverovej histórii a možných 

výkyvoch príjmu; 

- so zreteľom na úverovú históriu a ekonomickú cyklickosť je poskytovanie úverov 

založené na umelom znižovaní príjmu a posudzovaní pomeru príjmu k všetkým 

záväzkom spotrebiteľa v rámci spotrebiteľských úverov a iných zmlúv s finančnými 

inštitúciami; 

- posúdenie úverovej bonity spotrebiteľa so zreteľom na dostupné informácie vychádza z 

predpokladu, že spotrebiteľ bude schopný plniť finančné záväzky počas celej doby 

trvania zmluvy o úvere.381 

 

 V kontexte nastavených kritérií na zápis do registra je potrebné upriamiť pozornosť aj 

na obchodný plán kontinuity podnikania peer to peer lendingových platforiem. Zákon 

o spotrebiteľských úveroch požaduje, aby obchodný plán kontinuity činnosti obsahoval 

opatrenia a postupy zabezpečujúce, že činnosti prevádzkovateľa peer to peer lendingovej 

                                                           
379 Článok 22 Zákona o spotrebiteľských úveroch  
380 Ide o situáciu, ktorá sa stala problematickou v Číne pred zavedením regulácie. 
381 Článok 8 Zákona o spotrebiteľských úveroch 
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platformy sú vykonávané trvalo a nepretržite, a ktorý tiež zabezpečuje riadnu správu úverov, 

uzavretých dohôd a nepretržité plnenie zmluvných záväzkov aj v prípade nepredvídaných 

okolností. Na základe doteraz vykonanej analýzy máme za to, že požiadavka obchodného plánu 

kontinuity činnosti by mohla predstavovať odpoveď na jeden z identifikovaných problémov 

v rámci činnosti peer to peer lendingových platforiem a to zabezpečenie kontinuity správy 

uzavretých zmlúv aj pre prípad ukončenia činnosti samotného prevádzkovateľa platformy. 

Zákon o spotrebiteľských úveroch explicitne neupravuje požiadavku stanovenia prípadného 

nástupcu prevádzkovateľa peer to peer lendingovej platformy pre prípad skončenia jej činnosti 

a Centrálna banka Litvy ani neposkytuje vzor na vypracovanie plánu kontinuity, ktorý by takúto 

požiadavku stanovoval. Napriek tomu, máme za to, že požiadavka predloženia obchodného 

plánu kontinuity podnikania pre subjekty vykonávajúce peer to peer lending je pozitívnym 

prínosom pre právnu úpravu výkonu tejto činnosti, ktorá by mohla byť inšpiráciou pre 

nastavenie legislatívy aj na úrovni EÚ ( a teda aj pre vnútroštátne právne poriadky).  

 

 Na základe využitia empirickej štatistickej metódy z verejných zdrojov  (internetové 

stránky subjektov prevádzkujúcich peer to peer lending, obchodný register) sme zostavili výber 

jednotlivých obchodných plánov kontinuity peer to peer lendingových platforiem pôsobiacich 

na základe povolenia Centrálnej banky Litvy:  

 

Obchodný plán kontinuity podnikania peer to peer lendingová platforma UAB “Iban Online”382 

 

 V obchodnom pláne, vybraný subjekt prevádzkujúci peer to peer lendingovú platformu 

pristupuje k naplneniu zákonných požiadaviek vo forme identifikácie rizík súvisiacich s 

ochranou údajov, kontinuitou informačných technológií a organizačnými rizikami, ktoré môžu 

vzniknúť pri činnosti platformy a následne poskytuje vlastný systém riadenia rizík  (t.j. postupy 

a konkrétne opatrenia na včasnú identifikáciu a elimináciu takýchto rizík). Medzi 

identifikované riziká, ktorým môže čeliť subjekt prevádzkujúci peer to peer lendingovú 

platformu (ďalej aj „Spoločnosť“) a opatrenia na identifikáciu a elimináciu rizík  patrí: 

 

- Operačné riziko, ktoré predstavuje riziko škôd spôsobených nedostatočnými internými 

kontrolnými procesmi spoločnosti alebo ich neimplementáciou, chybami a 

protiprávnym konaním zamestnancov, ako aj nefunkčnosťou informačných systémov 

alebo vonkajšími udalosťami.383 Spoločnosť sa riadi vnútornými systémami na 

minimalizáciu operačného rizika, ktoré sú schválené Centrálnou bankou Litvy. 

Internetový systém Spoločnosti je nastavený tak, aby zamedzil prípadnému 

podvodnému/trestnému konaniu zo strany investorov/dlžníkov, ako aj samotných 

zamestnancov Spoločnosti. 

- Riziko straty virtuálnych dát je riziko straty alebo iného ovplyvnenia dát uložených 

vo virtuálnom priestore Spoločnosti, bez možnosti ich obnovy. Na predchádzanie 

a elimináciu tohto rizika slúži pravidelné zálohovanie dát v stanovených časových 

intervaloch. Zároveň sú všetky dáta týkajúce sa dlžníkov, investorov a uzavretých 

zmlúv o spotrebiteľskom úvere ukladané ako bezpečnostná záloha na Amazon Web 

Services, kde sú uložené po dobu 10 rokov. Za riadenie tohto rizika je zodpovedný IT 

manažér, menovaný štatutárnym orgánom Spoločnosti. Rovnako je menovaný 

zodpovedný zamestnanec pre ochranu osobných údajov, ktorý je zodpovedný za 

dodržiavanie požiadaviek na ochranu osobných údajov podľa právnych predpisov 

                                                           
382  Spoločnosť UAB “Iban Online”  Didžioji g. 18, LT-01128 Vilnius, Republic of Lithuania, Obchodný plán 

dostupný na https://www.ibanonline.lt/ 
383 Porovnaj PETRJÁNOŠOVÁ, B. Operačné riziko v bankovom podnikaní. In Biatec. 2012, č.10. 
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zameraných na ochranu osobných údajov Litovskej republiky a príslušných nariadení 

EÚ. 

- Riziko poškodenia majetku je riziko, že majetok Spoločnosti alebo majetok tretích 

osôb, na ktoré Spoločnosť delegovala svoje funkcie, bude fyzicky poškodený (zničením 

alebo krádežou) a tým bude narušená činnosť Spoločnosti. Na predchádzanie 

a elimináciu tohto rizika slúži zabezpečenie budov Spoločnosti bezpečnostným 

systémom. V prípade vzniku škody na majetku spoločnosti z dôvodu vis major, činnosť 

Spoločnosti nie je ohrozená, nakoľko prebieha vo virtuálnom priestore. Dočasné 

riešenie nedostatku kancelárskych priestorov je možné riešiť nájmom. Z pohľadu 

bezpečnosti dát, zálohy dát sa nenachádzajú v priestoroch budovy Spoločnosti, takže 

v prípade napr. požiaru by nedošlo k ich ohrozeniu. 

- Riziko straty ľudského kapitálu je riziko, že pri odchode jednotlivcov, ktorých 

činnosť je významná pre Spoločnosť, môže byť ohrozená realizácia činnosti 

Spoločnosti. Na elimináciu tohto rizika je Spoločnosť povinná viesť vnútorné systémy 

kontroly na zabezpečenie dostatočného ľudského potenciálu potrebného pre chod 

Spoločnosti. V prípade ak ide o funkcie, ktoré je ťažko nahradiť z personálneho 

hľadiska, osoba zastávajúca danú funkciu musí pripraviť podklady zahŕňajúce pravidlá 

postupu, prípadné prístupové kódy, podľa ktorých by v prípade jej náhleho odchodu 

vedel postupovať jej dočasný zástupca. 

- Riziko likvidity je riziko, že Spoločnosť nebude schopná včas plniť svoje finančné 

záväzky v dobe ich splatnosti, môže spočívať v dočasnej alebo trvalej platobnej 

neschopnosti Spoločnosti v krajnom prípade aj v začatí konkurzného konania na 

Spoločnosť. Na minimalizáciu rizika likvidity slúži pravidelné predkladanie správ 

o likvidite Spoločnosti Centrálnej banke Litvy. V prípade insolvenčného konania bude 

toto podliehať vnútroštátnemu poriadku a vedenie Spoločnosti preberie insolvečný 

správca. Všetky platby prijaté zo strany dlžníkov nepodliehajú insolvečnému konaniu 

a sú oddelené od majetku Spoločnosti. Insolvenčný správca je zodpovedný za 

zabezpečenie kontinuity výplat splátok uhradených dlžníkmi. Spoločnosť však nie je 

oprávnená sprostredkovávať uzatváranie  nových zmlúv o úvere.  

- Reputačné riziko je riziko, ktoré môže nepriaznivo ovplyvniť postavenie a činnosť 

Spoločnosti v dôsledku ohrozenia jej povesti z rôznych príčin. Za udržanie reputácie 

Spoločnosti je zodpovedný štatutárny orgán a na konzultácie Spoločnosť najíma 

externých spolupracovníkov. 

- Riziko straty povolenie je riziko, ktoré priamo vyplýva z procesu autorizácie vstupu 

subjektov na finančný trh a jeho podstata spočíva v tom, že v prípade výmazu 

prevádzkovateľa peer to peer  lendingovej platformy z registra nie je možné pokračovať 

vo vykonávaných činnostiach. V prípade, že by nastali okolnosti, ktoré by viedli 

k výmazu Spoločnosti z registra poskytovateľov služieb peer to peer lendingu je 

Spoločnosť povinná bezodkladne zvolať zasadnutie predstavenstva, poveriť osoby 

zodpovedné za prípravu oznámenia a distribúciu oznámenia o výmaze z registra medzi 

dlžníkov a investorov. Od momentu výmazu nie je Spoločnosť oprávnená uzatvárať 

nové zmluvy o spotrebiteľskom úvere (resp. sprostredkovávať ich uzatvorenie) a na 

zasadnutí predstavenstva je predstavenstvo povinné prediskutovať nástupcu 

spoločnosti, ktorý bude administrovať realizáciu už existujúcich zmlúv, prípadne bude 

v tejto činnosti pokračovať samotná Spoločnosť v súlade s limitáciami ustanovenými 

v právnom poriadku. 

- Riziko nesprávneho posúdenia bonity dlžníka je riziko, ktoré spočíva v skutočnosti, 

že Spoločnosť nesprávne posúdi schopnosť spotrebiteľa splácať príjem, čím vzniká 

riziko, že dlžník nebude schopný splácať úver čo má za následok pokles príjmov 
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Spoločnosti.384 Na elimináciu tohto rizika slúži zosúladenie postupov Spoločnosti s  

Uznesením č. 03-62 z 19. marca 2013 Centrálnej banky Litvy „O hodnotení úverovej 

bonity spotrebiteľov a o zodpovednom poskytovaní úverov“. Nad rámec tohto postupu 

uplatňuje Spoločnosť aj vlastný ratingový systém ohodnocovania bonity spotrebiteľov 

za účelom minimalizácie rizika. 

- Riziko súvisiace so zmenou právnej úpravy je riziko,  ktoré sa viaže na situáciu, kedy 

Spoločnosť včas neidentifikuje zmeny v právnej úprave vzťahujúcej sa na činnosť 

prevádzkovateľa peer to peer lendingovej platformy. V takomto prípade môže dôjsť 

k situácií, kedy Spoločnosť bude nútená pozastaviť svoju činnosť z dôvodu potreby 

zosúladenia činnosti s novými požiadavky právnej úpravy. Na elimináciu tohto rizika 

Spoločnosťou sú vybraní zamestnanci povinní monitorovať situáciu v oblasti právnej 

úpravy a v prípade zmien v právnych predpisoch pripraviť procesy v Spoločnosti tak, 

aby dokázala plynule pokračovať vo svojej činnosti. 

- Riziko súvisiace s finančnými službami poskytovanými partnerskou platobnou 

inštitúciou je riziko ktoré spočíva na strane partnerskej platobnej inštitúcie, ktorá 

poskytuje platobné služby pre Spoločnosť. V prípade ak partnerská platobná inštitúcia 

prestane byť schopná poskytovať Spoločnosti platobné služby, osloví Spoločnosť inú 

platobnú inštitúciu. 

- Riziko finančnej kriminality je riziko súvisiace s možným previazaním činnosti 

Spoločnosti na trestnú činnosť. Na elimináciu tohto rizika Spoločnosť musí dodržiavať 

postupy v súlade s AML a prípadné podozrenie na trestný čin hlásiť v zmysle platnej 

legislatívy. 

 

 

 Obchodný plán kontinuity podnikania peer to peer lendingová platforma NEO Finance 

AB,385 

 

 V obchodnom pláne, vybraný subjekt prevádzkujúci peer to peer lendingovú platformu 

pristupuje k naplneniu zákonných požiadaviek  obdobnou cestou a to  identifikáciou rizík 

súvisiacich s činnosťou spoločnosti a následným identifikovaním postupov na manažovanie 

daných rizík. V obchodnom pláne sa stretávame s rovnakými rizikami, ako u vyššie 

analyzovanej peer to peer lendingovej platformy. Oproti vyššie analyzovanému obchodnému 

plánu, obchodný plán vybranej peer to peer lendingovej platformy operuje s jedným 

dodatočným rizikom a to Rizikom stratégie, ktoré spočíva v externých a interných faktoroch, 

ktoré môžu negatívne ovplyvniť implementovanie cieľov spoločnosti. V prípade vybraného 

subjektu prevádzkujúceho peer to peer lendingovú platformu z titulu oprávnení s ktorými 

disponuje, ešte prichádza do úvahy okrem rizika výmazu z registra poskytovateľov peer to peer 

lendingu aj strata povolenia na výkon činnosti inštitúcie elektronických peňazí. V prípade 

výmazu z registra poskytovateľov peer to peer lendingu je postupnosť krokov obdobná ako pri 

predchádzajúcom obchodnom pláne. Spoločnosť nie je oprávnená participovať na uzatváraní 

nových zmlúv o úvere, ale nakoľko disponuje povolením na činnosť inštitúcie elektronických 

peňazí môže naďalej administrovať realizáciu platieb z už existujúcich zmlúv o úvere. 

Vzhľadom k existencii licencie pre inštitúciu elektronických peňazí,  obchodný plán obsahuje 

aj detailný popis transferu peňazí od investora a od dlžníka. 

 

  

                                                           
384 Odmenu, ktorú je dlžník alebo investor povinný uhradiť prevádzkovateľovi peer to peer  lendingovej platformy 

je možné uhradiť iba zo sumy reálne vykonanej splátky úveru spotrebiteľom. Článok 26, bod 6 Zákona 

o spotrebiteľských úveroch. 
385 the Business Continuity Plan of peer-to-peer lending platform NEO Finance, AB, dostupné na 

https://www.neofinance.com/ 
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 Obchodný plán kontinuity podnikania peer to peer lendingová platforma Finbee386 

 

 Obchodný plán kontinuity podnikania priamo stanovuje, že v prípade ukončenia 

činnosti prevádzkovateľa peer to peer lendingovej platformy,  nový správca prevezme správu 

všetkých aktívnych úverových zmlúv. Hlavným účelom plánu je tak chrániť práva investorov 

v prípade insolvenčného konania.  

 

 Z pohľadu nami identifikovaného rizika ohrozenia reálnej administrácie už 

existujúcich zmlúv v prípade ukončenia činnosti prevádzkovateľa peer to peer lendingovej 

platformy môžeme na základe vykonanej analýzy právneho poriadku Litovskej republiky 

a dostupných obchodných plánov kontinuity podnikania konštatovať, že právna úprava 

Litovskej republiky vyžaduje na do zápis do registra poskytovateľov peer to peer lendingových 

služieb predloženie obchodného plánu kontinuity podnikania, pričom však explicitne 

nestanovuje požiadavku špecifikácie postupu pri zániku spoločnosti. Z obsahového zamerania 

právnych ustanovení však vyplýva, že obchodný plán kontinuity podnikania by mal 

zabezpečovať kontinuitu činnosti prevádzkovateľov peer to peer lendingových platforiem 

najmä z pohľadu zabezpečenia správy už uzavretých zmlúv aj v prípade nepredvídateľných 

okolností. Dostupné obchodné plány kontinuity podnikania pristupujú k zákonným 

požiadavkám tým spôsobom, že špecifikujú jednotlivé riziká a následne metódy ich riadenia, 

pričom z pohľadu ukončenia činnosti subjektu prevádzkujúceho peer to peer lending sa 

zameriavajú najmä na možnosť i) insolvenčného konania a ii) výmazu z registra 

poskytovateľov peer to peer lendingu. V prípade insolvečného konania správu nad činnosťou 

subjektu, vrátane administrácie už existujúcich zmlúv, preberie insolvenčný správca, pričom 

subjekt poskytujúci peer to peer lending nemôže participovať na uzatváraní nových zmlúv 

o úvere. Vzhľadom na konštrukciu činnosti peer to peer lendingu, zdroje plynúce zo splátok 

dlžníkov nie sú majetkom subjektu a nemôžu slúžiť na úhradu pohľadávok veriteľov subjektu 

prevádzkujúceho peer to peer lendingovú platformu, ale na úhradu splátok veriteľov podľa 

jednotlivo poskytnutých úverov. V prípade výmazu subjektu z registra, sa môžeme stretnúť len 

so špecifikáciou postupu zameraného na informovanie dlžníkov a investorov v rámci 

poskytovaných služieb a postupom zameraným na identifikáciu nástupcu, ktorý preberie 

činnosti subjektu prevádzkujúceho peer to peer lendingovú platformu. Aj tu platí zastavenie 

možnosti uzatvárania nových zmlúv, ktoré priamo vyplýva z podmienky disponovania 

autorizáciu vstupu na trh Centrálnou bankou Litvy.387  Napriek absencií explicitne nastavenej 

povinnosti určiť nástupcu v prípade zlyhania činnosti prevádzkovateľov peer to peer 

lendingových platforiem máme za to, že neexistencia adresnej povinnosti určiť takéhoto 

nástupcu je vyvážená manažmentom riadenia rizika straty virtuálnych dát, ktorého podstata 

spočíva v pravidelnom zálohovaní všetkých dát a zabezpečení existencie zálohy v externom 

prostredí. V tomto ohľade vidíme minimalizáciu rizika vzniku nereálnosti ďalšej administrácie 

už existujúcich zmlúv o úvere, z dôvodu chýbajúcich informácií o dlžníkoch a ich veriteľoch.  

 

 Z pohľadu  rizika nesprávneho posúdenia bonity dlžníka máme za to, že toto riziko 

je mimoriadne významné, nakoľko môže viesť k ukončeniu činnosti prevádzkovateľa peer to 

peer lendingovej platformy a teda nepriamo viesť aj k vzniku vyššie rozoberaného rizika. 

Z pohľadu minimalizácie rizika nesprávneho posúdenia bonity dlžníka sa do popredia 

dostávajú pravidlá nastavené Centrálnou bankou Litvy ako aj zákonné ustanovenie, podľa 

                                                           
386 Spoločnosť UAB “Finansų bitė” | Company code: 304051511 | Address: Vilniaus st. 4-10, Vilnius, Lithuania | 

Postal code: LT-01102, UAB “Finansų bitė verslui” | Company code: 304175555 | Address: Vilniaus st. 4-10, 

Vilnius, Lithuania | Postal code: LT-01102,  UAB “Elektroninių pinigų bitė” | Company code: 304473256 | 

Address: Vilniaus st. 4-10, Vilnius, Lithuania | Postal code: LT-01102, bližšie 

https://www.finbee.lt/en/faq/#1592127562132-25c75dfa-09834279-784e 
387 V tomto prípade zápisom do registra P2P lendingových platforiem. 
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ktorého príjmy prevádzkovateľa peer to peer lendingovej platformy môžu plynúť iba z reálne 

uskutočnených splátok úveru. V tomto smere máme za to, že metódy zamerané na 

minimalizáciu vzniku tohto rizika sú nastavené adekvátne. 

 

 

1.2 Peer to peer lending a úvery súvisiace s nehnuteľnosťami v podmienkach Litovskej 

republiky 

 

 Právny poriadok Litovskej republiky kopíruje prístup SR k právnej úprave úverov a to 

konštrukciou dvoch osobitných zákonov. Ustanovenia Smernice MCD sa premietli, obdobne 

ako je tomu v prípade SR, do samostatného Zákona o úveroch súvisiacich s nehnuteľnosťami, 

ktorý upravuje úvery i) zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti a ii) ktoré sú určené na 

nadobudnutie alebo zachovanie vlastníckeho práva k pozemku, k inej existujúcej nehnuteľnosti 

alebo k výstavbe nehnuteľnosti. Obdobne ako v Zákone o spotrebiteľských úveroch, aj 

v Zákone o úveroch súvisiacich s nehnuteľnosťami nachádzame definíciou peer to peer 

lendingu ako činnosti, v rámci ktorej poskytovateľ pôžičky poskytuje alebo sa zaväzuje 

poskytnúť úver dlžníkovi prostredníctvom peer to peer lendingovej platformy. V tomto 

kontexte je potrebné zdôrazniť, že predmetný zákon bližšie špecifikuje aj poskytovateľa 

pôžičky, teda osobu investora v rámci peer to peer lendingu, ktorého pojmovo odlišuje od 

veriteľa, ktorý v zmysle zákona poskytuje úvery na bývanie v rámci svojej podnikateľskej 

činnosti. Poskytovateľ pôžičky je fyzickou osobou, ktorá poskytuje, alebo sa zaväzuje 

poskytnúť pôžičku v rámci peer to peer lendingu dlžníkovi, ktorý musí byť rovnako fyzickou 

osobou. Týmto prístupom je možné špecifikovať jednotlivé povinnosti pri poskytovaní úverov 

v kontexte odlišného postavenia investorov participujúcich na peer to peer lendingu 

a samotných veriteľov poskytujúcich úvery spotrebiteľom.  

 

 Z pohľadu autorizácie vstupu na finančný trh aj v prípade subjektov sprostredkujúcich 

úvery na bývanie peer to peer spôsobom sa vyžaduje ich zápis v registri vedenom Centrálnou 

bankou Litvy. Zápis do registra je podmienený podaním žiadosti a splnením nasledovných 

kritérií: 

 

- preukázanie odbornej spôsobilosti, vhodnosti a bezúhonnosti osôb, ktoré budú 

štatutárnym orgánom alebo osobou s kvalifikovanou účasťou v prevádzkovateľovi peer 

to peer lendingu.388 Tieto osoby musia spĺňať podmienky vymedzené Zákonom 

o úveroch súvisiacich s nehnuteľnosťami. 

- súlad s požiadavkami na základné imanie, ktoré je stanovené v minimálnej výške            

40 000 EUR, 

- predloženie obchodného plánu kontinuity podnikania pre P2P lendingovej platformy, 

- predloženie pravidiel hodnotenia úverovej bonity spotrebiteľov.389 

 

 Vypracovanie obchodného plánu kontinuity podnikania a pravidiel hodnotenia úverovej 

bonity spotrebiteľov podlieha obdobným požiadavkám, ako stanovuje Zákon 

o spotrebiteľských úveroch.   

 

 Z pohľadu nami identifikovaného rizika ohrozenia reálnej administrácie už 

existujúcich zmlúv v prípade ukončenia činnosti prevádzkovateľa peer to peer lendingovej 

                                                           
388 Kvalifikovanou účasťou sa podľa Zákona o úveroch súvisiach s nehnuteľnosťami rozumie priamy alebo 

nepriamy podiel na právnickej osobe, ktorý predstavuje 20 % alebo viac percent na jej základnom imaní alebo na 

hlasovacích právach alebo podiel, ktorý umožňuje vykonávať významný vplyv na riadenie tejto právnickej osoby, 
389 Čl. 38 Zákona o úveroch súvisiacich s nehnuteľnosťami. 
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platformy je potrebné upriamiť pozornosť aj na proces výmazu peer to peer lendingovej 

platformy z registra poskytovateľov.  

 Dôvody výmazu sú rovnaké pri spotrebiteľských úveroch, ako aj pri úveroch na 

bývanie. Rozdielom je, že pokým Zákon o úveroch súvisiacich s nehnuteľnosťami upravuje 

explicitne postup pre subjekty prevádzkujúce peer to peer lendingové platformy, Zákon 

o spotrebiteľských úveroch upravuje tento postup pre veriteľov poskytujúcich úvery. 

Aplikáciou ustanovenia, podľa ktorého sa všetky ustanovenia Zákona o spotrebiteľských 

úveroch aplikujú mutatis mutandis aj na prevádzkovateľov peer to peer lendingu sa však 

dostávame k rovnakému záveru. Dôvody na výmaz z registra poskytovateľov peer to peer 

lendingu sú v oboch prípadoch nasledovné: 

 

- žiadosť o výmaz podaná samotným prevádzkovateľom peer to peer lendingovej 

platformy, 

- prevádzkovateľ peer to peer lendingovej platformy nevykonáva počas posledných 6 

mesiacov činnosť alebo nezačal s výkonom činnosti do 6 mesiacov odo dňa zápisu do 

registra prevádzkovateľov peer to peer lendingu, 

- voči prevádzkovateľovi peer to peer lendingovej platformy sa začalo insolvenčné 

konanie, likvidačné konanie alebo iné konanie smerujúce k ukončeniu činnosti, 

- iné dôvody stanovené osobitným zákonom (napr. sankcie za porušenie zákonom 

stanovených povinností).390 

 

 Významným momentom v procese výmazu prevádzkovateľa peer to peer lendingovej 

platformy z registra, je povinnosť prevádzkovateľa peer to peer lendingovej platformy doložiť 

Centrálnej banke Litvy: 

 

- informáciu o existujúcich zmluvách o úvere, 

- informáciu o právnom nástupcovi (prevádzkovateľovi peer to peer lendingovej 

platformy), na ktorého sa prevádzajú práva a povinnosti z existujúcich zmlúv, teda 

reálna administrácia týchto zmlúv. 

 

 Centrálna banka Litvy pristúpi k výmazu z registra poskytovateľov peer to peer 

lendingu iba v prípade, ak neexistujú žiadne platné zmluvy o úvere alebo ak všetky práva 

a povinnosti z týchto zmlúv prešli na iného prevádzkovateľa peer to peer lendingu. Máme za 

to, že takto formulovaná povinnosť vhodne dotvára systém riadenia rizika pri zániku 

prevádzkovateľa peer to peer lendingovej platformy a zabezpečuje kontinuitu administrácie už 

existujúcich zmlúv o úvere.  

 

 Zároveň je podstatné poznamenať, že právna úprava peer to peer lendingu pri úveroch 

na bývanie predbehla tendencie na úrovni EÚ, kde sa pripravuje iba právna úprava 

spotrebiteľských úverov sprostredkovaných peer to peer spôsobom. Právna úprava Litovskej 

republiky tak poskytuje komplexnú právnu úpravu peer to peer lendingu v prípadoch, kedy 

investor a dlžník vystupujú v procese poskytovania úveru ako fyzické osoby nepodnikatelia 

a to tak pre spotrebiteľské úvery, ako aj úvery na bývanie. Týmto prístupom právny poriadok 

dosiahol nielen reguláciu prevádzkovateľov peer to peer lendingu a ich činnosti, ale aj ochranu 

spotrebiteľov a to postavením  ich práv a povinností prevádzkovateľa peer to peer lendingu na 

rovnakú úroveň, ako pri veriteľoch poskytujúcich úvery.391 Ustanovenia na ochranu 

                                                           
390 V prípade ak ide o výmaz iniciovaný zo strany Centrálnej banky Litvy musí prejsť prevádzkovateľ peer to peer  

lendingovej platformy opätovným povoľovacím procesom a k zápisu nemôže dôjsť skôr ako jeden rok po jeho 

výmaze. 
391 V tomto ohľade je ale potrebné poznamenať, že pri úveroch na bývanie je v Zákone o úveroch súvisiacich 

s nehnuteľnosťami explicitne stanovené, ktoré ustanovenia sa vzťahujú aj na poskytovateľov peer to peer lendingu, 
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spotrebiteľa (teda dlžníka) a výkon činnosti prevádzkovateľa peer to peer lendingovej 

platformy zároveň chránia aj samotného investora najmä: 

 

- prostredníctvom úpravy posudzovania bonity dlžníka, 

- prostredníctvom zverejňovania informácií, ktorých okruh je stanovený právnymi 

predpismi,  

- reguláciou procesu ukončenia činnosti, pri ktorej síce nárok investora na vrátenie 

požičanej sumy nie je ohrozený (nakoľko dlžníkom nie je subjekt prevádzkujúci peer to 

peer lendingovú platformu), ale realizácia vrátenia sumy môže byť ohrozená. 

 

 Okrem týchto ustanovení slúžia na ochranu investora aj ustanovenia zamerané na 

maximálnu možnú výšku jeho investície do jedného úveru v stanovenom časovom úseku.392 Pri 

spotrebiteľských úveroch môže investor poskytnúť úver jednému spotrebiteľovi maximálne do 

výšky 500 EUR počas obdobia dvanástich mesiacov odo dňa poskytnutia prvého úveru v rámci 

jednej peer to peer lendingovej platformy. Pri úveroch na bývanie je mechanizmus nastavený 

obdobne, limitom 1000 EUR pre investora pri investícií do jedného úveru na jednej peer to peer 

lendingovej platforme v časovom rozpätí 12 mesiacov. Za dodržanie tohto limitu je 

zodpovedný prevádzkovateľ peer to peer lendingovej platformy. Tento spôsob predstavuje 

metódu ochrany investora, nakoľko podporuje diverzifikáciu rizika investora, pričom však 

neobmedzuje maximum sumy, ktorú by investor chcel investovať.393 

 

 

Prehľad P2P lendingových platforiem sprostredkujúcich úvery v Litovskej republike 

 

Názov subjektu Činnosti na základe autorizácie (povolenie/zápis do 

registra)394 

UAB „Bendras 

finansavimas“ 

poskytovateľ crowdfundingových služieb, poskytovateľ úverov 

súvisiacich s nehnuteľnosťami, prevádzkovateľ P2P lendingovej 

platformy pôsobiacej  v súlade so Zákonom o úveroch súvisiacich 

s nehnuteľnosťami, prevádzkovateľ P2P lendingovej platformy, 

poskytovateľ spotrebiteľských úverov 

 

GKcredit UAB prevádzkovateľ P2P lendingovej platformy 

Neo Finance, AB inštitúcia elektronických peňazí, prevádzkovateľ P2P lendingovej 

platformy, poskytovateľ spotrebiteľských úverov, zmenárenská 

činnosť 

 

UAB „Procentas“  poskytovateľ crowdfundingových služieb, prevádzkovateľ P2P 

lendingovej platformy pôsobiacej  v súlade so Zákonom o úveroch 

súvisiacich s nehnuteľnosťami, prevádzkovateľ P2P lendingovej 

platformy, poskytovateľ spotrebiteľských úverov 

 

UAB „Finansų bitė“ inštitúcia elektronických peňazí, prevádzkovateľ P2P lendingovej 

platformy, poskytovateľ spotrebiteľských úverov 

                                                           
nejde o celoplošné uplatnenie ustanovení ako je tomu v prípade spotrebiteľských úverov. Ide tak o užší okruh 

povinností ako je tomu pri spotrebiteľských úveroch. 
392 V tomto ohľade je potrebné zdôrazniť, že povinnosť vytvoriť garančné fondy pre prevádzkovateľov P2P 

lendingových platforiem nie je zákonmi stanovená. 
393 čl. 39 Zákona o úveroch súvisiacich s nehnuteľnosťami a čl.25 zákona o spotrebiteľských úveroch 
394 P2P označenie pre peer to peer. 
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UAB „HST 

KOMUNIKACIJOS" 

poskytovateľ crowdfundingových služieb, poskytovateľ úverov na 

bývanie, prevádzkovateľ P2P lendingovej platformy pôsobiacej  v 

súlade so Zákonom o úveroch súvisiacich s nehnuteľnosťami, 

prevádzkovateľ P2P lendingovej platformy, poskytovateľ 

spotrebiteľských úverov 

 

UAB „Iban online“  poskytovateľ crowdfundingových služieb, prevádzkovateľ P2P 

lendingovej platformy 

UAB ,,Oz Finance" poskytovateľ crowdfundingových služieb, prevádzkovateľ P2P 

lendingovej platformy pôsobiacej  v súlade so Zákonom o úveroch 

súvisiacich s nehnuteľnosťami 
Vlastné spracovanie, údaje vychádzajú z webového sídla Centrálnej banky Litvy, https://www.lb.lt/en/395 

 

 

 V rámci problematiky právnej úpravy peer to peer lendingu máme za to, že je vhodné 

spomenúť aj prístup Litovskej republiky k regulačnému sandboxu. Litovská republika je 

dlhodobo vnímaná ako krajina s vysokým potenciálom pre rozvoj FinTechu.396 Význam 

FinTechu pre finančný trh je prízvukovaný aj v cieľoch Centrálnej banky Litvy na obdobie 

2017-2022, podľa ktorých je jedným z cieľov zabezpečiť podporu inovácií a udržateľného 

rastu.397 Na podporu inovácií slúži aj zriadenie regulačného sandboxu, ktorý svoju činnosť začal 

od októbra 2018 na základe Uznesenia Bankovej rady Centrálnej banky Litvy č. 03-166, ktoré 

ustanovuje postup na predkladanie a posudzovanie žiadostí na vstup do regulačného sandboxu 

a na vykonávanie činností v uvedenom regulačnom sandboxe.398 Základným cieľom 

regulačného sandboxu je  

 

- uľahčiť implementáciu  finančných inovácií na litovskom finančnom trhu, a to najmä 

v prípadoch ak je regulácia činnosti nedostatočná alebo nejasná, 

- pomôcť Centrálnej banke Litvy  posúdiť pochopiť možné dopady finančnej inovácie na 

spotrebiteľov a finančný systém, identifikovať vznikajúce riziká, určiť možné 

nedostatky týkajúce sa regulácie finančného trhu (ak sú spojené s implementáciou 

finančnej inovácie) a v rámci svojej pôsobnosti odstraňovať alebo znižovať takéto 

regulačné nedostatky a prípadné negatívne vplyvy finančnej inovácie.399 

 

 V záujme zachovania jednotného prístupu, ktorý bol uplatnený v rámci analýzy 

regulačných sandboxov sa budeme venovať analýze regulačného sandboxu Litovskej republiky 

z pohľadu nasledovných kritérií: 

 

                                                           
395 Bližšie TAUJANSKAJTE, K. Borrowing alternatives for households in Lithuania: current situation, trend and 

challenges. In Business, Management and Economics Engineering. 2021, č.2,  s.396 
396 ŠIAULYTÉ, R., LAKŠTUTIENE, A. P2P Lending platform evaluation of operating peculiarities. In. 

APSKAITOS IR FINANSŲ MOKSLAS IR STUDIJOS: PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOS. 2021, č. 1. 
397  Bank of Lithuania: Fintech and Innovation Policy in Lithuania: balancing opportunities and risk mitigation, 

dostupné na https://eufordigital.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-05-EU-Digital-Ruta-Merkeviciute.pdf 
398 RESOLUTION ON THE APPROVAL OF THE REGULATORY SANDBOX FRAMEWORK OF THE 

BANK OF LITHUANIA 19 September 2018 No 03-166 Vilnius, dostupné na 

https://www.lb.lt/uploads/documents/files/EN/our-functions/supervision-of-financial-institutions/sandbox/03-

166_2018%2009%2019_EN.pdf 
399 RESOLUTION ON THE APPROVAL OF THE REGULATORY SANDBOX FRAMEWORK OF THE 

BANK OF LITHUANIA 19 September 2018 No 03-166 Vilnius, dostupné na 

https://www.lb.lt/uploads/documents/files/EN/our-functions/supervision-of-financial-institutions/sandbox/03-

166_2018%2009%2019_EN.pdf 
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- subjektov, ktoré môžu vstúpiť do regulačného sandboxu,  

- jednotlivých fáz v regulačnom sandboxe,  

- doby po ktorú môžu subjekty zotrvať v regulačnom sandboxe,  

- miery regulácie v regulačnom sandboxe a  

- cezhraničnej účasti v regulačných sandboxoch 

 

 Účasť v regulačnom sandboxe je určená pre budúcich ako aj súčasných účastníkov 

finančného trhu, ktorí sú vymedzení v čl. 42 Zákone o Centrálnej banke Litvy č. I-678 z roku 

1994.400 Účasť na regulačnom sandboxe sa skladá z troch fáz a to prípravnej fázy, fázy 

testovania a ukončenie pôsobenia v regulačnom sandboxe. V rámci prípravnej fázy musí 

záujemca podať prihlášku adresovanú Centrálnej banke Litvy s ktorou musí predložiť aj návrh 

plánu testovania finančnej inovácie. Návrh plánu testovania musí obdobne ako v podmienkach 

SR obsahovať opis finančnej inovácie, plánovaný priebehu testovania, prípadne očakávanú 

spoluprácu s iným subjektom finančného trhu. Návrh plánu testovania musí obsahovať aj 

informáciu o termíne začatia a ukončenia testovania inovácie, pričom z pohľadu doby po ktorú 

môže subjekt zotrvať v regulačnom sandboxe je táto v podmienkach Litovskej republiky 

stanovená  na 6 mesiacov.401 Túto lehotu  je však možné v odôvodnených prípadoch, medzi 

ktoré patrí aj prípad ak účastník (budúci účastník finančného trhu) požiada o udelenie licencie, 

alebo inej formy autorizácie Centrálnu banku Litvy, predĺžiť na obdobie 12 mesiacov. 

Z pohľadu miery regulácie, ako aj náležitostí návrhu plánu testovania, musí tento obsahovať 

údaj o tom, ktorý z nástrojov regulačného sandboxu má byť v danom prípade použitý. Medzi 

nástroje regulačného sandboxu patrí konzultačná činnosť zo strany Centrálnej banky Litvy a 

aktívne uplatňovanie princípu proporcionality pri výklade a aplikácii právnych predpisov 

upravujúcich finančný trh. Princíp proporcionality pri aplikácii regulácie je významnou 

podstatou účasti subjektu v regulačnom sandboxe a umožňuje Centrálnej banke Litvy, ako 

orgánu dohľadu, flexibilne reagovať na špecifiká finančných inovácií pri ich testovaní a to 

najmä pri výklade a aplikácií existujúcich právnych noriem.402 Zároveň Uznesenie Bankovej 

rady Centrálnej banky Litvy o regulačnom sandboxe explicitne stanovuje, že Centrálna banka 

Litvy by nemala, okrem výnimočných prípadov, uplatňovať v rámci testovania finančných 

inovácií donucovanie opatrenia a sankcie.403 Po ukončení účasti v regulačnom sandboxe, pre 

ktorú je charakteristické schválenie záverečnej správy o účasti, môže účastník pokračovať ďalej 

vo svojej činnosti, ktorá bola predmetom testovania v regulačnom sandboxe, ale len za 

podmienky, že spĺňa všetky podmienky stanovené právnym predpisom, bez možnosti 

uplatnenia princípu proporcionality.  

 

 Na to, aby záujemca o účasť na regulačnom sandboxe mohol podať žiadosť, musí spĺňať 

nasledovné kritéria: 

 

- podmienka inovatívnosti, záujemca preukazuje, že finančná inovácia je nová na 

finančnom trhu, 

                                                           
400 Dostupné na https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0380bae0b86311e6a3e9de0fc8d85cd8?jfwid=32wf71gf 
401 Ide rovnakú lehotu ako s akou sa stretávame v podmienkach regulačného sandboxu v SR 
402 STUDY Requested by the ECON committee: Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs for FinTech, 

dostupné na 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652752/IPOL_STU(2020)652752_EN.pdf 

 s. 14 a s.36 
403  STUDY Requested by the ECON committee: Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs for FinTech, s.14 

dostupné na 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652752/IPOL_STU(2020)652752_EN.pdf 

s.34 
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- finančná inovácia má pozitívne dopady na klientov, z hľadiska využitia pre klientov 

prináša riešenia, ktoré sú pohodlnejšie, bezpečnejšie a lacnejšie alebo iné 

identifikovateľné výhody, 

- existencia potreby testovania - záujemca preukazuje, že účasť v regulačnom sandboxe 

je z pohľadu potreby uplatňovania nástrojov v regulačnom sandboxe nevyhnutná a  

prispeje k úspešnej implementácii finančnej inovácie na finančnom trhu,  

- pripravenosť záujemcu na účasť v regulačnom sandboxe a finančnej inovácie na 

testovanie (účastník vykonal analýzu rizík, podmienok testovania, schopnosť splniť 

požiadavky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a technickú 

pripravenosť na testovanie), 

- finančná inovácia bude implementovaná po ukončení účasti v regulačnom sandboxe 

v Litovskej republike.404 

  

 Zaujímavým obchodným modelom, ktorý v recentnom období využil možnosť 

testovania v regulačnom sandboxe v Litovskej republike je model peer to peer insurance, teda 

peer to peer poistenie, ktoré principiálne funguje na obdobnej schéme ako peer lending. Peer 

to peer poistenie je novým fenoménom v rámci poistenia, ktoré postupne nadobúda na svojej 

popularite. Peer to peer poistenie podporuje kolektívnu kúpnu silu, s účelom znižovania ceny 

poistenia. Primárne stojí na vzájomnom združovaní rizík, kde sa spájajú jednotlivci s rovnakým 

typom poistenia a združujú príspevky na výplatu poistného plnenia.405 Základný rozdiel 

v porovnaní s klasickým poistením, kde vystupuje poisťovateľ a poistený je v tom, že pokým 

pri klasickom poistení všetko riziko znáša poisťovateľ, peer to peer poistenie umožňuje 

veľkému okruhu účastníkov rozložiť riziká medzi sebou. V tejto schéme nevystupuje 

poisťovateľ ako inštitúcia, ale každý účastník je zároveň „poisťovateľom“ aj „poistencom“. 406 

Súčasná verzia peer to peer poistenia sa spája s rokom 2010 a  nemeckým start-up 

Friendsurance, pričom sa táto forma decentralizovaného poistenia neskôr  rozšírila do ďalších 

štátov.407 Tak ako pri peer to peer lendingu medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi, ani pri 

peer to peer poistení momentálne neexistuje právna úprava v práve EÚ. 

 

 V podmienkach Litovskej republiky bolo peer to peer poistenie zároveň prvou 

finančnou inováciou, ktorá bola testovaná v rámci regulačného sandboxu a to prostredníctvom 

platformy Ooniq. Peer to peer poistná platforma Ooniq bola vytvorená v októbri 2019 a najprv 

ju testoval iba tím spoločnosti, ktorý sa snažil identifikovať nedostatky v jej činnosti a následne 

sa začalo testovanie v rámci regulačného sandboxu. Využitie regulačného sandboxu sa javilo 

ako vhodné riešenie nakoľko obdobne ako pri  peer to peer lendingu, nie je možné túto schému 

poistenia subsumovať pod právnu úpravu poistenia v rámci právneho poriadku Litovskej 

republiky a to najmä z dôvodu povahy činnosti a postavenia zúčastnených subjektov.408 Na 

základe testovania peer to peer poistenia v regulačnom sandboxe pristúpila Centrálna banka 

Litvy k vydaniu usmernenia, ktoré sa vzťahuje na všetky platformy poskytujúce peer to peer 

poistenie. Na doplnenie je potrebné uviesť, že peer to peer poistenie nie je ani po ukončení 

testovacej fázy považované za regulovanú činnosť, resp. nie je vyžadované od prevádzkovateľa 

                                                           
404 Táto podmienka je pomerne zaujímavým špecifikom v porovnaní s podmienkami regulačného sandboxu v SR 
405 SAHA, A. Insurance Technologist Peer-to-Peer Insurance Back to Basics, dostupné na  

https://www.researchgate.net/profile/Arindam-Saha-4/publication/299455059_Article_-_Peer-to-

Peer_Insurance-_Back_to_basics/links/56f90f5808ae95e8b6d3f5ea/Article-Peer-to-Peer-Insurance-Back-to-

basics.pdf 
406 V závislosti od modifikácií P2P poistenia, môže v danej schéme vystupovať aj poisťovňa s určitými 

obmedzenými úlohami 
407 ABDIKERIMOVA,A., FENG, R., Peer-to-peer multi-risk insurance and mutual aid, In  European Journal of 

Operational Research. 2022, č.2, s.736. 
408 Je možné predpokladať, že vzhľadom na konštrukciu právnej úpravy poistenia v SR by sme dospeli 

k rovnakému záveru v podmienkach SR 
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tejto platformy, aby požiadal Centrálnu banku Litvy o autorizáciu činnosti (nakoľko nie je 

možné ju subsumovať pod činnosť poistenia podľa právneho poriadku Litovskej republiky).  

Účelom usmernenia je podporiť bezpečný rozvoj finančných technológií v oblasti 

poisťovníctva spresnením podmienok poskytovania peer to peer poistenia a vytvorením 

možností pre spotrebiteľov využívať novú službu, pričom je zdôraznená jej odlišnosť od 

bežných poistných služieb a spotrebitelia sú informovaní o potenciálnych rizikách.409  Na peer 

to peer poistenie sa teda nevzťahujú právne predpisy o poistení a teda nejde ani o subjekt 

dohliadaný Centrálnou bankou Litvy. Tento spôsob poistenia zostáva monitorovaný a v prípade 

potreby sa pristúpi k zmene právnej úpravy a regulácií tejto činnosti.410 

 

 

2 Peer to peer lending v legislatíve Spojeného kráľovstva411 

 Právna úprava finančného trhu v Spojenom kráľovstve je špecifická z pohľadu 

právneho systému, ale aj orgánov dohľadu nad finančným trhom. Pre lepšie pochopenie právnej 

úpravy peer to peer lendingu máme za to, že je potrebné načrtnúť aj konštrukciu usporiadania 

dohľadu v Spojenom kráľovstve.412 Usporiadanie dohľadu nad finančným trhom v Spojenom 

kráľovstve prešlo pomerne zásadnými zmenami, ktoré sa spájajú s rokom 2012, kedy bol prijatý 

Zákon o finančných službách (the Financial Service Act 2012). Zákonom o finančných 

službách sa zásadne zmenila štruktúru dohľadu nad finančným trhom, čo sa neodmysliteľne 

premieta aj do procesu udeľovania autorizácie na výkon regulovaných činností. Do roku 2012 

pôsobil ako orgán dohľadu Úrad pre finančné služby (Financial Service Authority). Zákonom 

o finančných službách z 2012, ktorý nadobudol účinnosť v apríly 2013 Úrad pre finančné 

služby zanikol a právomoci dohľadu nad finančným trhom prešli na nové subjekty : 

 

- Úrad pre prudenciálny dohľad (Prudential Regulation Authority, ďalej len „PRA“) 

- Úrad pre finančnú činnosť (Financial Conduct Authority, ďalej len „FCA“) 413 

- Výbor pre finančnú politiku (Financial Policy Committee, ďalej len „FPC“)414 

 

 Úrad pre prudenciálny dohľad  predstavuje súčasť Banky Anglicka a stal sa orgánom 

prudenciálneho dohľadu nad bankami, poisťovňami, stavebnými sporiteľnami a veľkými 

investičnými spoločnosťami. Úrad pre finančnú činnosť zodpovedá za  prudenciálny dohľad 

nad tými subjektmi, nad ktorými tento dohľad nevykonáva Úrad pre prudenciálny dohľad. 

Výbor pre finančnú politiku bol vytvorený v rámci organizačnej štruktúry Banky Anglicka za 

účelom identifikovania, monitorovania a zabezpečenia znižovania a odstraňovania 

systémových rizík a zodpovedá za mikro prudenciálny dohľad.415  

                                                           
409Decision No V 2021/(34.3.E-3400)-419-181 of 27 September 2021, dostupné na  

 https://www.lb.lt/en/news/peer-to-peer-insurance-guidelines-by-the-bank-of-lithuania-a-sustainable-way-of-

market-entry-for-innovations,  
410 https://www.lb.lt/en/news/peer-to-peer-insurance-guidelines-by-the-bank-of-lithuania-a-sustainable-way-of-

market-entry-for-innovations 
411Spracovanie kapitoly vychádza aj z článku HESEKOVÁ, S. Komparácia právnej úpravy peer to peer lendingu 

v Slovenskej republike a Veľkej Británii. In: Bratislavské právnické fórum 2019. Bratislava : Právnická fakulta 

UK, 2019, s. 29-37. 
412 K modelom usporiadania dohľadu bližšie aj ČUNDERLÍK, a kol. Inovatívne a atypické modely správy majetku 

na finančnom trhu a súvisiace otázky. Vedecká monografia. Praha: Leges, 2019, s.79. 
413 Bližšie pozri Solvency II: applying EIOPA’s preparatory guidelines to PRA-authorised firms, Supervisory 

Statement | SS4/13, December 2013 Dostupné na 

http://www.bankofengland.co.uk/pra/Documents/publications/policy/2013/solvency2preparatory.pdf 
414 KOHAJDA, M. Změna organizace dohledu nad finančním trhem ve Velké Británii jako možná inspirace pro 

Evropskou unii. In Acta Iuridica Olomucensia. 2014, č.9,  s 35-40. 
415 MURPHY, E., SENIOR,S. Changes to the Bank of England. In Quarterly Bulletin 2013 Q1, the Bank of 

England, 2013. 

https://www.lb.lt/en/news/peer-to-peer-insurance-guidelines-by-the-bank-of-lithuania-a-sustainable-way-of-market-entry-for-innovations
https://www.lb.lt/en/news/peer-to-peer-insurance-guidelines-by-the-bank-of-lithuania-a-sustainable-way-of-market-entry-for-innovations
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 Peer to peer lending zohráva významnú úlohu na finančnom trhu v Spojenom 

kráľovstve. Spojené kráľovstvo  je v súčasnosti tretím lídrom na peer to peer lendingovom trhu 

na svete za USA a Čínou.416  Zároveň sa regulácia peer to peer lendingu v Spojenom 

kráľovstve vyznačuje pomerne progresívnym prístupom. Ešte pred prijatím Nariadenia ECSP  

podliehal regulácií v Spojenom kráľovstve investičný crowdfunding, teda investičné 

crowdfundingové platformy, v rámci ktorých investori môžu priamo investovať do podnikov 

nákupom investícií, ako sú akcie alebo dlhopisy ako aj samotný peer to peer lending, v rámci 

ktorého požičiavajú finančné prostriedky investori fyzickým osobám alebo podnikateľom. 

Investičný crowdfunding, ako aj peer to peer lending podlieha  regulácií, ktorú zastrešuje Úrad 

pre dohľad nad finančným trhom (FCA)417. Mieru regulácie peer to peer lendingu v Spojenom 

kráľovstve do značnej miery ovplyvnil samotný charakter peer to peer lendingu, najmä 

z pohľadu jeho schopnosti dynamicky sa prispôsobovať potrebám finančného trhu.  

 

 Pred rokom 2014 boli peer to peer lendingové platformy autorizované Úradom pre 

obchodovanie (Office of Fair Trading (OFT)) ako subjekty, ktoré vykonávajú činnosti spojené 

so správou dlhov. V roku 2014 dochádza k presunu kompetencií nad reguláciou peer to peer 

lendingu z Úradu pre obchodovanie na Úrad pre dohľad nad finančným trhom a zároveň 1. 

apríla 2014  vstúpila do platnosti regulácia novej činnosti definovanej ako "Prevádzka 

elektronických systémov v súvislosti s poskytovaním úverov ", ktorá bola včlenená  do článku 

36H Zákona o finančných službách a trhoch z roku 2000 (the Financial Service and Market Act 

2000). Táto činnosť bola legislatívne navrhnutá konkrétne na potreby dynamicky sa vyvíjajúcej 

siete peer to peer lendingových platforiem. Za účelom pochopenie historického vývoja 

samotnej regulácie peer to peer lendingu je potrebné poznamenať, že inštitucionálna zložka 

finančného trhu v Spojenom kráľovstve je  založená na princípe autorizácie subjektu, ktoré sú 

oprávnené na výkon tzv. regulovaných činností. Regulácia peer to peer lendingu prešla od roku 

2014 podstatnými zmenami za účelom zabezpečenia väčšej flexibility pre platformy. Zároveň  

bolo hlavným cieľom zachovať špecifickosť tejto činnosti ako alternatívneho spôsobu 

financovania a to z pohľadu jednotlivcov, ako aj podnikateľov.418 

 

 V roku 2016 Úrad pre dohľad nad finančným trhom začal komplexnú revíziu regulácie 

peer to peer lendingu. Na základe vykonanej analýzy Úrad pre dohľad nad finančným trhom 

konštatoval, že sektor peer to peer lendingu sa vyvinul na komplexný systém, v rámci ktorého 

pôsobia rôzne podnikateľské modely, ktoré v čoraz väčšej miere preberajú rozhodovaciu úlohu 

v mene investora. Zároveň identifikoval najväčšie nedostatky súčasnej regulácie v previazaní 

na meniaci sa charakter peer to peer lendingu.  Za najväčšie nedostatky vtedajšej regulácie peer 

to peer lendingu Úrad pre dohľad nad finančným trhom považoval výskyt nekalých obchodných 

praktík najmä v súvislosti s poskytovaním informácií klientom, štruktúru poplatkov, ich 

výšku, proces administrácie zmlúv a uchovávanie údajov. Významným negatívnym aspektom 

vtedajšej regulácie bola aj absencia ustanovení upravujúcich proces likvidácie spoločností 

prevádzkujúcich peer to peer lendingové platformy.  

 

 Za zaujímavé považujeme, že charakteristickou črtou meniacej sa regulácie, ktorá 

prebehla v roku 2019 v Spojenom kráľovstve bola najmä snaha o zvýšenú ochranu investora 

                                                           
416  CLAESSENS, S., FROSR, J., TRUNER, G., ZHU,F. Fintech credit markets around the world: Size, drivers 

and policy issues. In BIS Quarterly Review, 2018.,  

XU,B., SU, Z., CELLER, J. Evaluating Default Risk and Loan Performance in UK Peer-to-Peer Lending: Evidence 

from Funding Circle, In Journal of Advanced Computational Intelligence, 2021, č. 5. s. 530. 
417  BAVOSO,V. The promise and perils of alternative market-based fnance: the case of P2P lending in the UK,  

In Journal of Banking Regulation, 2020, č.  21, s. 403. 
418 FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY. Loan-based (‘peer-to-peer’) and investment-based crowdfunding 

platforms. s. 11. 
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a to najmä v dôsledku čoraz aktívnejšej úlohy peer to peer lendingových platforiem, ktoré na 

seba sčasti preberali rozhodovanie v mene investora a tým do veľkej miery ovplyvňovali 

investičné riziko, ktoré znáša. Niektoré peer to peer lendingové platformy napríklad nielen 

uľahčovali poskytovanie úverov, ale aktívne vytvárali štruktúru pôžičiek, ponúkaných 

investorom, aby dosiahli cieľovú mieru návratnosti. Výsledkom bolo, že ich ponuka sa líšila 

v závislosti od investora v priamej súvislosti so stanovenými sadzbami.419 Tieto platformy tak 

poskytovali finančné služby, ktoré často vyžadovali sofistikované riadenie rizík. Daná 

adaptácia potrebám finančného trhu, respektíve preferenciám investorov, viedla k otázke, či sa 

nevytráca základná myšlienka peer to peer lendingu založená na princípe „rovný s rovným“ (už 

načrtnutá v predchádzajúcich kapitolách pri automatizovanom riadení portfólia) a zároveň sa 

vynára otázka z pohľadu regulátora zameraná na potreby regulácie peer to peer lendingu 

z pohľadu zabezpečenia adekvátnej odbornosti na určenie investičnej stratégie pre investorov. 

Snaha o vyváženie vzrastajúcej úlohy peer to peer lendingových platforiem vo vzťahu 

k investorovi spočívala aj v stanovení podmienok na vstup investorov na trh peer to peer 

lendingových platforiem. Podporný argument zo strany Úradu pre dohľad nad finančným trhom 

spočíval aj v samotnom charaktere peer to peer lendingu, ktorý je založený na tom, že dlžník 

financuje svoju pôžičku prostredníctvom viacerých investorov a teda investor uzatvára viacero 

individuálnych zmlúv s dlžníkmi. Tým vyvstáva otázka nereálnosti, prípadne problematickej 

realizovateľnosti správy zmlúv investorom, ktorý je priamo závislý od peer to peer lendingovej 

platformy. Najmä snahy o obmedzenie vstupu investorov do peer to peer investovania vyvolali 

vlnu kritiky tak zo strany samotných investorov, ako aj subjektov prevádzkujúcich peer to peer 

lending. Združenie peer to peer lendingových platforiem vo svojom stanovisku k navrhovanej 

úprave konštatovalo, že chápe problematiku rizika, ktoré nesú investori vstupujúci na trh, ale 

riešenie vidí najmä v lepšej informovanosti investorov o investičnom riziku.420 

 

 Zmeny v regulácií peer to peer lendingu boli tak vo svojej podstate adresované najmä 

na dosiahnutie cieľa, ktorý spočíva v ochrane investora. V štúdií v roku 2015 Wardrop 

poukazuje na skutočnosť, že alternatívne financovanie, ktoré zahŕňa aj peer to peer lending so 

sebou prináša rôzne investičné riziká a je potrebné, aby investori daným rizikám a povahe 

produktov rozumeli.421 Dynamický rozvoj peer to peer lendingu len podporuje tézu potreby 

ochrany investora a to najmä vzhľadom na povahu investorov, ktorí participujú na peer to peer 

lendingu.  

 

 Stanovené ciele, ktoré sledujú zmeny v regulácií prioritne vo vzťahu k investorovi 

spočívali: 

 

- v povinnosti poskytnúť stanovený minimálny rozsah informácií investorom, 

- v prípade ak peer to peer lendingová platforma deklaruje cieľovú mieru návratnosti, je 

potrebné, aby bola takto deklarovaná cieľová miera dosiahnuteľná a aby si investori boli 

vedomí rizík a boli za ne primerane ohodnotení, 

- v  prípade, že peer to peer lendingové platformy oceňujú úvery alebo  vyberajú úvery v 

mene investorov v rámci investičnej stratégie, prevádzkovateľ peer to peer lendingovej 

platformy musí disponovať adekvátnymi vedomosťami o kreditnom riziku. 

 

 Tieto požiadavky sa v rámci navrhovanej regulácie pretavili do presnejšieho 

vymedzenia povinností, ktoré musia peer to peer lendingové platformy spĺňať v oblasti 

                                                           
419 Tzv. ponuka automatických investičných portfólií 
420 PEER TO PEER FINANCE ASSOCIATION. Loan-based (‘peer-to-peer’) and investment-based crowdfunding 

platforms. 
421 WARDROP R., ZHANG B., RAGHAVENDRA R., GRAY M. Moving Mainstream, The European Alternative 

Finance Benchmarking Report. Cambridge: Published by Wardou, 2015, s 10. 
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postupov hodnotenia kreditného rizika, riadenia rizík a postupov reálneho oceňovania. V rámci 

hodnotenia kreditného rizika musia subjekty zabezpečiť procesy, ktoré súvisia so získavaním 

dostatočného množstva informácií o dlžníkovi, ktoré majú tvoriť hodnotný základ pre 

posúdenie kreditného rizika dlžníka. Zároveň sú povinní vytvoriť a dodržiavať systém 

kategorizácie dlžníkov podľa kreditného rizika, pričom úroky by mali odrážať kreditné riziko 

dlžníka. V nadväznosti na dané zmeny sa vyžaduje od prevádzkovateľov peer to peer 

lendingových platforiem, aby do ich štruktúry boli zahrnuté osoby zodpovedajúce za nezávislé 

riadenie rizík, vnútorného auditu a compliance.422 Osoby zodpovedné za riadenie rizík musia 

napĺňať požiadavky stanovené v „The Senior Managers and Certification Regime (SM&CR)“, 

teda požiadavky, ktoré sú špecificky nastavené pre osoby zastávajúce legislatívou určené 

pozície.423 

 

 Jednou z najdiskutovanejších otázok navrhovanej regulácie peer to peer lendingu bolo 

podmienenie možnosti investorov, ktorí sú spotrebiteľmi, investovať v rámci peer to peer 

lendingu. Už v konzultačnom materiály Úrad pre dohľad nad finančným trhom stanovil ako 

jeden z hlavných cieľov úpravu regulácie tak, aby do procesov investovania v rámci peer to 

peer lendingu mali prístup výhradne investori, ktorí sú schopní porozumieť rizikám a znášať 

ich následky. Takto deklarovaný cieľ je podporený aj skutočnosťou, že investovanie v rámci 

peer to peer lendingu nespadá pod nastavenú ochranu Systému kompenzácií pre finančné 

služby.424 Jednou z hlavných zmien bolo zavedenie paušálneho stropu, ktorý predstavuje 

možnosť investovať iba 10% z čistých aktív investora a to pre všetky kategórie retailových 

klientov/investorov. Negatívne ohlasy na takto navrhovanú zmenu poukazovali najmä na 

narušenie samotného charakteru peer to peer lendingu, narušenie súkromia investorov 

spočívajúceho v sprostredkovaní informácií o výške ich aktív a obmedzenia práv investora 

slobodne sa rozhodovať o svojich investíciách.  Napriek značnej kritike 10% strop zostal 

aktuálnym aj po konzultácií pripravovaných zmien. Argumentácia Úradu pre dohľad nad 

finančným trhom spočívala v tom, že dané opatrenie je zamerané najmä na ochranu nových 

investorov, ktorí nespadajú do kategórie sofistikovaných investorov. Rovnako, nová regulácia 

zahŕňala podrobné pravidlá zamerané na kategorizáciu investorov, posúdenie primeranosti vo 

vzťahu k investorom, rozsah a charakter informácií, ktoré musia byť investorom poskytnuté 

a aj možnosti, kedy sa na investora nemusí aplikovať pravidlo 10% stropu investícií.425 

 

 Ďalšie významné zmeny spočívali v stanovení presných pravidiel pre prípad, že 

prevádzkovateľ peer to peer lendingovej platformy ukončí svoju činnosť. Pokiaľ otázka, ktorá 

sa týkala obmedzenia vstupu investorov do investovania v rámci peer to peer lendingu, vyvolala 

pomerne búrlivú diskusiu, potreba zakotvenia pravidiel týkajúcich sa ukončenia činností týchto 

spoločnosti sa stretla so všeobecným súhlasom. Potrebu úpravy pravidiel zániku a likvidácie 

prevádzkovateľov peer to peer lendingových platforiem zdôrazňuje najmä nevyhnutnosť 

vyriešiť otázku právneho nástupcu zodpovedajúceho za administráciu už existujúcich zmlúv. 

Podstata peer to peer lendingu založená na myšlienke, že investor môže investovať do väčšieho 

počtu pôžičiek a  jedna pôžička môže byť financovaná veľkým množstvom investorov 

prakticky znemožňuje reálnu administráciu zmlúv zo strany investora, ako aj dlžníka pre 

prípad, že prevádzkovateľ peer to peer lendingovej platformy ukončí svoju činnosť. Napriek 

tomu, že zmluvné strany sú investor a dlžník, úloha spoločnosti prevádzkujúcej peer to peer 

lendingovú platformu je pre tieto zmluvné vzťahy ťažko nahraditeľná, ak vôbec, a to najmä ak 

                                                           
422 Ide o podobné povinnosti ako majú napr.úverové inštitúcie, napr. povinnosti podľa BankZ 
423 The Senior Managers and Certification Regime (SM&CR) nahradil v roku 2016 the Approved Persons Regime 

(APR)  
424 Financial Services Compensation Scheme (FSCS) 
425 Pravidlá umožňujú takýmto investorom preklasifikovať sa na sofistikovaných investorov (odstránenie 

investičného limitu 10%), ak v posledných dvoch rokoch uskutočnili dve alebo viac investícií do P2P. 
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sú strany zastúpené v zmluvnom vzťahu samotnou spoločnosťou.426 V prípade zániku 

prevádzkovateľa peer to peer lendingovej platformy by tak investori mohli čeliť rovnakej miere 

úverového rizika ako v prípade nesplácania samotných „základných“ úverov, do ktorých 

investovali. 

 

 Z daného dôvodu sa v právnom systéme Spojeného kráľovstva stretávame s pomerne 

presne vymedzenými povinnosťami prevádzkovateľa peer to peer lendingovej platformy, ktoré 

môžeme pomyselne rozdeliť do dvoch okruhov zameraných na opatrenia v prípade ukončenia 

činnosti prevádzkovateľa platformy.  

  

 Prvý okruh spočíva v povinnosti prevádzkovateľa peer to peer lendingovej platformy 

zaviesť také opatrenia, ktoré zabezpečia, že uzatvorené zmluvy v rámci peer to peer lendingu 

budú aj v prípade skončenia činnosti prevádzkovateľa peer to peer lendingovej platformy 

naďalej riadne spravované a bude zabezpečená ich administrácia v súlade so zmluvnými 

podmienkami bez ohľadu na to či ide o investora alebo dlžníka.  Týmito opatreniami môže byť: 

 

- uzatvorenie dohody s iným prevádzkovateľom peer to peer lendingu, ktorý disponuje 

autorizáciou na výkon tejto činnosti o prevzatí správy a administrácie zmlúv, ktoré 

vznikli v rámci peer to peer lendingu, 

- vytvorenie a držanie dostatočnej finančnej zábezpeky, oddelenej od majetku 

spoločnosti prevádzkujúcej peer to peer lending (z dôvodu prípadnej insolvencie 

spoločnosti), ktorá v prípade ukončenia činnosti prevádzkovateľa peer to peer lendingu 

bude slúžiť na pokrytie nákladov na financovanie správy už existujúcich zmlúv, 

- správa existujúceho portfólia úverov takým spôsobom, aby sa zabezpečilo, že príjem 

plynúci z prevádzky činnosti peer to peer lendingu je dostatočný na to, aby boli pokryté 

náklady na správu a administráciu zmlúv aj v procese prípadnej likvidácie berúc do 

úvahu zníženie príjmu z dôvodu ukončenia uzatvárania nových zmlúv.427 

 

 O týchto opatrenia, rovnako ako aj o prijatí obdobných opatrení, ktoré spĺňajú rovnaký 

účel a o prípadnom ukončení činnosti musí prevádzkovateľ peer to peer lendingovej platformy 

informovať Úrad pre dohľad nad finančným trhom. 

 

 Druhý okruh povinností zameraných na zabezpečenie kontinuity administrácie 

existujúcich zmlúv v rámci peer to peer lendingu sa týka konkretizácie vnútorného fungovania 

prevádzkovateľa peer to peer lendingovej platformy, ktoré umožnia plynulú kontinuitu činnosti 

aj v prípade insolvenčného konania. Prevádzkovateľ peer to peer lendingovej platformy  je 

povinný zostaviť Plán ukončenia činnosti.428 Plán ukončenia činnosti musí podľa Úradu pre 

dohľad nad finančným trhom obsahovať informácie o subjekte, ktorý by v prípade platobnej 

neschopnosti prevádzkovateľa peer to peer lendingovej platformy participoval na riadení 

činnosti peer to peer lendingovej platformy a to najmä na administrácií existujúcich zmlúv 

v rámci peer to peer lendingu.429 Za účelom zabezpečenia kontinuity administrácie existujúcich 

zmlúv musí plán ukončenia činnosti obsahovať minimálne stanovené informácie, ktoré 

zahŕňajú opis obchodnej činnosti spoločnosti prevádzkujúcej peer to peer lendingovú platformu 

z pohľadu manažovania a administrácie zmlúv na každodennej báze vrátane identifikácie 

zdrojov, ktoré sú potrebné na udržanie každodennej prevádzky činnosti vrátane špecifikácie: 

                                                           
426 Dané zmeny museli peer to peer lendingové platformy implementovať v lehote do 9. decembra 2019 
427FCA: Senior management arrangements,Systems and Controls,  SYSC 4.1.8A R, dostupné na  

https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/SYSC/4/1.html#D238 
428 Úrad pre dohľad nad finančným trhom používa  pojem „P2P resolution manuals“. 
429 V tomto prípade na neho priamo neprechádza úverové portfólio, ale len participuje na chode spoločnosti a na 

administrácii zmlúv. 
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- kľúčových zamestnancov a špecifikácie náplne ich práce,  

- nevyhnutných kancelárskych priestorov,  

- používaných IT systémov, vrátane podrobností o zálohovaní údajov a opatreniach 

prijatých na zabezpečenie obnovy údajov,  

- systémov vedenia záznamov spoločnosti vrátane spôsobu organizácie záznamov, 

- bankových účtov spoločnosti, 

- outsorcingu a externých poskytovateľov služieb, 

- právnej dokumentácie vrátane dodávky služieb, 

- vnútornej organizácia spoločnosti vrátane vlastníckych štruktúr a legislatív, ktorými sa 

dané právnické osoby spravujú, 

- údajov o zabezpečení úverov.430 

 

 Prevádzkovateľ peer to peer lendingovej platformy musí zabezpečiť, aby Plán 

ukončenia činnosti bol dostupný správcovi, dočasnému správcovi, likvidátorovi, alebo inej 

osobe v súvislosti so správou majetku a činnosti prevádzkovateľa peer to peer lendingovej 

platformy podľa platnej legislatívy, ako aj Úradu pre dohľad nad finančným trhom. V roku 

2022 aj pod vplyvom následkov COVID-19 dochádza k sprísneniu požiadaviek na 

zabezpečenie ukončenia činnosti regulovaných subjektov, ktoré sa vzťahujú aj na 

prevádzkovateľov peer to peer lendingových platforiem.431 Regulované subjekty by mali 

disponovať analýzou, ktorá by mala predchádzať ukončeniu činnosti spoločnosti ( a zároveň 

ovplyvňuje aj opatrenia na zabezpečenie kontinuity činnosti a Plán ukončenia činnosti) a to 

najmä cez identifikáciu: 

 

- kľúčových zdrojov príjmov a obchodných kontraktov, ktoré sú pre spoločnosť 

nevyhnutné na udržanie podnikania, 

- oblastí podnikania, ktoré sú vystavené najväčším rizikám,  

- tretích strán, od ktorých je činnosť spoločnosti závislá, 

- kvalitatívne a kvantitatívne vymedzenie jednotlivých rizík, ktoré je spoločnosť ochotná 

podstúpiť, 

- compliance procesy.432 

 

 Napriek takto nastaveným prísnejším pravidlám v recentnom období znova rezonuje 

potreba striktnejšieho nastavenia pravidiel a to najmä v súvislosti so zlyhaním veľkých peer to 

peer lendingových platforiem.433 Podľa vyjadrení Úradu pre dohľad nad finančným trhom sa 

v rámci svojej dohliadacej činnosti stretol najmä s nasledovnými nedostatkami pri príprave 

opatrení na zabezpečenie kontinuity činností prevádzkovateľov peer to peer lendingu.  Všetky 

vyžiadané podklady v rámci výkonu dohľadu disponovali iba so scenárom dobrovoľnej 

likvidácie spoločnosti prevádzkujúcej peer to peer lending. Žiaden z prevádzkovateľov peer to 

peer lendingovej platformy neidentifikoval potenciálne spúšťače zlyhania činnosti spoločnosti 

a monitorovanie likvidity nebolo zabezpečené na dostatočnej úrovni. Úrad pre dohľad nad 

                                                           
430 FCA: Senior management arrangements,Systems and Controls. SYSC 4.1.8 DB   
431 FCA: Observations on wind-down planning: liquidity, triggers & intragroup dependencies, Thematic Review 

TR22/1 April 2022, dostupné na https://www.fca.org.uk/publication/thematic-reviews/tr22-1.pdf,  
432 FCA: FCA Wind-Down Planning Guidance (WDPG), FCA: the Final Guidance on Assessing Adequate 

Financial Resources (FG20/1) https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/WDPG/App/5/1.html 
433 Ide o P2P lendingové platformy Collateral, Lendy and FundingSecure. Stretávame sa aj s názormi (najmä zo 

strany združení P2P lendingových platforiem), že úpadok týchto platforiem nastal ešte pred rokom 2019 a teda 

pred zavedením prísnejších regulačných pravidiel. Bližšie aj 

https://www.p2pfinancenews.co.uk/2021/05/04/three-times-the-fca-has-unfairly-labelled-p2p-lending-as-high-

risk/ 

https://www.fca.org.uk/publication/thematic-reviews/tr22-1.pdf
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finančným trhom akcentuje povinnosť zabezpečenia dostatočnej likvidity pre prípad ukončenia 

činnosti prevádzkovateľa peer to peer lendingovej platformy a pri preverovaní tejto povinnosti 

bude podnikať potrebné kroky. V danom kontexte sa potreba stanovenia presných pravidiel 

vzťahujúcich sa na zánik spoločností najmä s dôrazom sa vyriešenie otázky právneho nástupcu 

javí ako nevyhnutná a poskytuje dobrý precedens aj pre legislatívu EÚ. 
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ZÁVER 
  

 Činnosť peer to peer lendingu a obzvlášť poskytovanie pôžičiek peer to peer spôsobom, 

pri ktorom na pozícií dlžníka a investora vystupujú fyzické osoby, ktoré nekonajú v rámci 

svojej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti, podlieha dynamickým zmenám z pohľadu 

legislatívnych tendencií EÚ. Vytýčeným cieľom monografie bolo na základe analýzy aktuálne 

nastavenej legislatívy EÚ a SR identifikovať problematické aspekty výkonu činnosti peer to 

peer lendingu, pri ktorom na pozícií dlžníka a investora vystupujú fyzické osoby, ktoré 

nekonajú v rámci svojej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti, pri zohľadnení národných 

špecifík finančného trhu SR v oblasti poskytovania úverov a na základe tohto prístupu 

formulovať návrhy de lege ferenda.  

 Vzhľadom na použitie stanovených výskumných metód uvedených v úvode 

monografie, ako aj v záujme dosiahnutia stanoveného cieľa, sa monografia v prvej kapitole 

venovala vymedzeniu crowdfundingu a peer to peer lendingu z pohľadu ich definície, 

základných znakov, ako aj výhod a nevýhod sumarizovaných na základe dostupných zdrojov, 

ktoré tvorila zahraničná literatúra. Z dôvodu dynamického vývoja legislatívnych prístupov 

k zakotveniu regulácie nových spôsobov financovania, ako aj z dôvodu nie celkom 

konzistentného prístupu EÚ, bolo pre plné pochopenie aktuálnych trendov v regulácií peer to 

peer lendingu  potrebné zaoberať sa aj reguláciou crowdfundingu, ktorá do veľkej miery určuje 

reguláciu, resp. absenciu regulácie tejto činnosti.  

 Prvá kapitola sa z daného dôvodu venovala regulácii crowdfundingu na úrovni EÚ. 

Analýza existujúcej regulácie crowdfundingu prispela ku koncipovaniu návrhov de lege 

ferenda aj pre oblasť budúcej regulácie peer to peer lendingu.  Za základný medzník v celkovom 

prístupe k regulácií peer to peer lendingu môžeme považovať prijatie Nariadenia ECSP v roku 

2020, ktoré upravuje služby hromadného financovania. V Nariadení ECSP sa prvýkrát 

stretávame s legálnym vymedzením peer to peer lendingu ako činnosti uľahčenia poskytovania 

pôžičiek. Napriek tomu, že spod pôsobnosti Nariadenia ECSP boli vyňaté služby hromadného 

financovania, ktoré sú poskytované vlastníkom projektov, ktorí sú spotrebiteľmi, predstavuje 

prijatie Nariadenia ECSP významný posun v celkovom prístupe k regulácií tejto činnosti. 

Medzi najvýznamnejšie závery, ktoré by mohli byť inšpiráciou pre budúcu reguláciu peer to 

peer lendingu, môžeme zaradiť prístup k ochrane investorov, ktorý zahŕňa simuláciu schopnosti 

znášať stratu, snahy o vyrovnanie informačnej asymetrie cez dokument kľúčových informácií, 

prípadne vstupný test znalostí. Deľba investorov na sofistikovaných a nesofistikovaných 

nezohráva význam, nakoľko pri vybranej činnosti peer to peer lendingu investori vystupujú v 

pozícií fyzických osôb nepodnikateľov (v prípade, ak by poskytovali pôžičky v rámci svojej 

podnikateľskej činnosti spotrebiteľom, vzťahovali by sa na nich ustanovenia smerníc 

upravujúcich poskytovanie úverov spotrebiteľom). Máme za to, že simulácia schopnosti znášať 

stratu a stanovenie stropu investície pre investora, pri dosiahnutí ktorého príde investorovi 

upozornenie na rizikovosť danej investície, poskytuje investorom väčší priestor pre 

rozhodovanie sa o svojej investícii, v porovnaní so stanovením maximálneho možného stropu 

investície (prípad regulácie peer to peer lendingu v podmienkach Litovskej republiky, 

Spojeného kráľovstva). Za účelom dosiahnutia požadovanej efektívnosti takéhoto nástroja, je 

však potrebné dôsledné precizovanie informačných povinností na strane subjektu 

prevádzkujúceho peer to peer lendingovú platformu, ako aj určitá miera finančnej gramotnosti 

investorov.  
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 Za zásadný princíp, ktorý zavádza Nariadenie ECSP (a ktorý je v súlade s princípmi 

fungovania finančného trhu), je možné označiť povoľovací mechanizmus pre poskytovateľov 

služieb hromadného financovania. V tomto smere za kľúčovú považujeme povinnosť žiadateľa 

disponovať s opisom plánu na zabezpečenie kontinuity činnosti. Začlenenie tejto požiadavky 

považujeme za významné z dôvodu, že takáto požiadavka absentovala v Návrhu smernice 

o spotrebiteľských úveroch, ktorý riešil aj reguláciu peer to peer lendingu. Zároveň máme za 

to, že plán zameraný na nepretržitú obsluhu nesplatených pôžičiek je mimoriadne významný 

z dôvodu samotnej povahy výkonu peer to peer lendingu. Vzhľadom na existenciu 

automatického investovania, ako aj z dôvodu rôzneho režimu, v akom fungujú jednotlivé 

platformy, sa často stáva, že identita dlžníkov a investorov nie je navzájom známa. V tomto 

kontexte vystupuje otázka reálnej administrácie zmlúv v prípade zlyhania subjektu 

prevádzkujúceho peer to peer lendingovú platformu. Pozitívne je možné hodnotiť aj povinnosť 

riadiaceho orgánu, ktorá je uložená Nariadením ECSP, preskúmavať plán kontinuity činnosti 

minimálne raz za dva roky a to v kontexte rozsahu, povahy a zložitosti poskytovaných služieb. 

Argumentácia opierajúca sa o význam takéhoto plánu je podporená aj začlenením tejto 

požiadavky na získanie povolenia pre subjekt prevádzkujúci peer to peer lendingovú platformu 

do právnych úprav Spojeného kráľovstva a Litovskej republiky.  

 Vzhľadom na vylúčenie činnosti uľahčovania poskytovania pôžičiek vlastníkom 

projektov, ktorí sú spotrebiteľmi, spod pôsobnosti Nariadenia ECSP, zostáva poskytovanie 

pôžičiek peer to peer spôsobom, kde na pozícií investora a dlžníka vystupuje fyzická osoba, 

ktorá nekoná v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, neregulované a prípadná 

právna úprava spočíva na jednotlivých štátoch.  

 Určitú dobu sa predpokladalo, že legislatívne vákuum vyrieši nový Návrh Smernice o 

spotrebiteľských úveroch zo dňa 30.06.2021, ktorý rozširuje rozsah pôsobnosti smernice aj o 

úverové služby hromadného financovania, teda peer to peer lending, kde na pozícií dlžníka 

vystupuje spotrebiteľ. Návrh Smernice operoval s troma kategóriami „povinných“ subjektov 

vo vzťahu k spotrebiteľom pri poskytovaní úverov, a to s veriteľmi, sprostredkovateľmi úverov 

a poskytovateľmi úverových služieb hromadného financovania. Tieto „kategórie“ kopírovali 

rôzne scenáre možného fungovania peer to peer lendingu, pričom z pohľadu vymedzenej 

problematiky monografie bola pre nás významná situácia, kedy poskytovateľ úverových 

služieb hromadného financovania sprostredkuje poskytovanie úveru medzi osobami 

poskytujúcimi spotrebiteľský úver inak ako v rámci svojej obchodnej či podnikateľskej činnosti 

alebo výkonu povolania na jednej strane a spotrebiteľmi na druhej strane. Na túto kategóriu 

poskytovateľov úverových služieb hromadného financovania (subjekty prevádzkujúce peer to 

peer lendingovú platformu) sa vzťahovali ustanovenia explicitne vymedzené v Návrhu 

smernice o spotrebiteľských úveroch. Návrh smernice o spotrebiteľských úveroch postavil 

subjekty prevádzkujúce peer to peer lending na rovnakú úroveň s veriteľmi v oblastiach ako je: 

potreba získať povolenie na výkon činnosti, informačných povinností na strane veriteľa, 

povinností posudzovať bonitu spotrebiteľov, prístupu k databázam používaným na účel 

posudzovania úverovej bonity spotrebiteľov. Tieto ustanovenia je možné hodnotiť pozitívne, 

nakoľko riešia viaceré z identifikovaných problémov peer to peer lendingu.  

 Negatívne je však možné vnímať rozdielny prístup k otázke potreby regulácie peer to 

peer lendingu, ktorý sa týkal úverov na bývanie. V zmysle revízie Smernice MCD takáto 

regulácia nie je momentálne potrebná. S týmto názorom sa nestotožňujeme z dôvodu existencie 

vzájomnej previazanosti prijatých legislatívnych krokov, resp. absencie regulácie, ktorá 

prehlbuje nejednotnosť legislatívneho prístupu a môže spôsobiť nárast popularity poskytovania 
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peer to peer lendingu pri úveroch na bývanie, čo následne môže smerovať k 

opätovnému zvýšeniu tlaku na legislatívu. 

 Napriek pôvodnému zneniu Návrhu smernice o spotrebiteľských úveroch recentné 

kroky v rámci legislatívneho procesu EÚ naznačujú, že tieto zmeny nebudú prijaté a tento typ 

peer to peer lendingu zostane naďalej neregulovaným (až do prijatia samostatného právneho 

aktu), a to z dôvodu, že Rada EÚ vo svojom vyjadrení k Návrhu smernice o spotrebiteľských 

úveroch navrhuje vylúčiť spod pôsobnosti smernice peer to peer lending, v rámci ktorého 

veriteľ poskytuje úver mimo svojej podnikateľskej činnosti a na pozícií dlžníka vystupuje 

spotrebiteľ, a navrhuje prijať samostatný právny akt, ktorý by upravoval tieto vzťahy. Pozitívne 

je však možné hodnotiť stanovisko EBA, podľa ktorého vytvorenie samostatného právneho 

rámca by malo pokrývať podmienky peer to peer lendingu tak pri spotrebiteľských úveroch, 

ako aj úveroch na bývanie.434 

 Potreba regulácie peer to peer lendingu, kde na pozícií dlžníka vystupuje spotrebiteľ, je 

vo veľkej miere podmienená doterajším vývojom legislatívy v oblasti poskytovania úverov 

spotrebiteľom. Zároveň sme toho názoru, že absencia regulácie peer to peer lendingu v korelácií 

s čoraz striktnejšie nastavovanou reguláciou činnosti poskytovania úverov spotrebiteľom je 

jedným z faktorov, ktoré stáli a stoja za vzrastajúcou popularitou tejto činnosti. Z daného 

dôvodu sa prvá kapitola venuje aj problematike regulácie činnosti poskytovania úverov 

spotrebiteľom v práve EÚ.  Tento prístup pomáha identifikovať rizikové aspekty činnosti peer 

to peer lendingu.  

 Prístup analýzy peer to peer lendingu aj cez optiku nastavených legislatívnych 

podmienok poskytovania úverov spotrebiteľom je charakteristický aj pre druhú kapitolu. Druhá 

kapitola sa zameriava na dôvody nemožnosti subsumovať činnosť peer to peer lendingu pod 

existujúcu legislatívu SR, otázku postavenia dlžníka a investora ako finančného spotrebiteľa 

v rámci peer to peer lendingu a vymedzenie prípadnej pôsobnosti NBS. Druhá kapitola sa 

vybranou problematikou zaoberá aj z pohľadu zadlženosti slovenských domácností 

a rozhodovacej činnosti súdov v oblasti požičiavania pôžičiek peer to peer spôsobom. V rámci 

rozhodovacej činnosti súdov bol ako najmarkantnejší problém identifikované splnomocnenie 

subjektu prevádzkujúceho peer to peer lendingovú platformu oboma subjektmi- dlžníkom aj 

investorom. Ako dominantná forma obchodného modelu peer to peer lendingu v SR, bola 

potvrdená forma, kde na pozícií investora a dlžníka vystupuje fyzická osoba, ktorá nekoná 

v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti.  

 Tretia kapitola je logickým vyústením predchádzajúcich kapitol a poskytuje 

identifikáciu problematických aspektov činnosti peer to peer lendingu pri aktuálne nastavenej 

legislatíve. Za najvýznamnejšie problémy neexistencie právnej úpravy považujeme 

v podmienkach SR (ale aj na úrovni EÚ): 

- Narušenie systému posudzovania bonity spotrebiteľa pri čerpaní spotrebiteľských 

úverov alebo úverov na bývanie, keďže údaje o čerpaných pôžičkách peer to peer 

                                                           
434 Stav aktuálny k 9.júnu 2022. Council of the European Union: Proposal for a DIRECTIVE OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on consumer credits - General approach. dostupné na 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9433-2022-REV-1/en/pdf, EBA:  Opinion of the European 

Banking Authority on the European Commission request for technical advice on issues related to the Mortgage 

Credit Directive, EBA/Op/2022/07 

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9433-2022-REV-1/en/pdf
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spôsobom sa nevkladajú do elektronických registrov údajov o úveroch poskytovaných 

spotrebiteľom. 

- Narušovanie snáh o zníženie zadlženosti domácností, čo je spôsobené tým, že neexistuje 

legislatívny rámec na posudzovanie bonity spotrebiteľa pre peer to peer lending. 

- Absencia ochrany investora, a to najmä s dôrazom na postavenie investora pri  peer to 

peer lendingu, kde investor vystupuje ako fyzická osoba nepodnikateľ. 

- Znevýhodnené postavenie dlžníka nemožnosťou aplikovať ustanovenia zamerané na 

ochranu spotrebiteľa ako dlžníka podľa ZoSÚ alebo ZoÚB (RPMN, odstúpenie od 

zmluvy, možnosť predčasného splatenia atď.). 

- Absencia možnosti aplikovať ustanovenia zamerané na ochranu finančného spotrebiteľa 

a nástroje dohľadu NBS. 

- Právna neistota subjektov prevádzkujúcich peer to peer lendingové platformy z dôvodu 

existencie rôznorodých národných právnych úprav a prekážky pri ich cezhraničnom 

pôsobení.  

- Neriešené legislatívne vákuum pri peer to peer lendingových produktoch slúžiacich na 

dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti, resp. na kúpu nehnuteľnosti. 

- Otázka reálnej administrácie už existujúcich zmlúv v prípade skončenia činnosti peer to 

peer lendingovej platformy vzhľadom na anonymitu zmluvných strán a vysoký počet 

zmluvných strán či už na strane investora alebo dlžníka (totožnosť investora je pre 

dlžníka často neznáma a v mene investora koná subjekt prevádzkujúci peer to peer 

lending). 

 Vzhľadom na takto vymedzené problematické aspekty činnosti peer to peer lendingu, 

ako aj vzhľadom na legislatívne snahy v rámci EÚ, ktoré smerujú k regulácií peer to peer 

lendingu, máme za to, že je možné považovať stanovené hypotézy za potvrdené. Máme za to, 

že absencia regulácie peer to peer lendingu je z dlhodobého hľadiska neudržateľná v dôsledku 

prehlbovania rozdielov medzi pomerne striktne nastavenou reguláciou činnosti poskytovania 

úverov spotrebiteľom (najmä v podmienkach SR) a neexistenciou regulácie peer to peer 

lendingu, pričom je predpoklad nárastu popularity peer to peer lendingu aj v dôsledku aktuálnej 

situácie na finančných trhoch.  

 Z dôvodu zabezpečenia komplexného pohľadu na skúmanú problematiku sa štvrtá 

kapitola zaoberá otázkami finančných technológií a peer to peer lendingu, problematikou 

inovačných hubov a regulačných sandboxov a ich využitím pri nastavení regulácie tejto 

činnosti. Kapitola sa zaoberá aj regulačnými prístupmi k peer to peer lendingu ako jednej z 

foriem FinTechu.  

 Piata kapitola sa zaoberá právnou úpravou peer to peer lendingu vo vybraných štátoch, 

ktorými sú Litovská republika a Spojené kráľovstvo. Výber štátov bol podmienený obdobným 

nastavením legislatívy pri poskytovaní úverov spotrebiteľom (Litovská republika) a ich 

pokrokovým prístupom k regulácií peer to peer lendingu. 

 Z pohľadu naplnenia cieľa monografie si dovoľujeme uviesť nasledovné: Návrh 

smernice o spotrebiteľských úveroch poskytuje dobrý základ pre tvorbu nového právneho 

predpisu, ktorý by pokrýval činnosť peer to peer lendingu, kde na pozícií investora a dlžníka 

vystupujú fyzické osoby, ktoré nekonajú v rámci svojej podnikateľskej alebo obchodnej 

činnosti, a to z pohľadu: potreby zaviesť povoľovací režim, informačných povinností na strane 

subjektu prevádzkujúceho peer to peer lending, posudzovania bonity spotrebiteľa, prístupu k 

registrom elektronických registrov údajov o úveroch poskytovaných spotrebiteľom. 
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Rozumieme, že zavedenie legislatívneho rámca pre posudzovanie bonity spotrebiteľa môže 

pôsobiť negatívne z hľadiska prípadného zamedzenia možnosti spotrebiteľa čerpať pôžičku 

s rizikom jeho orientácie na šedú ekonomiku, no pri premise dlhodobého rastu popularity 

a zvyšovaní takto prefinancovaných prostriedkov môže poskytovanie pôžičiek peer to peer 

spôsobom výrazne narušiť systém zameraný na znižovanie zadlženosti domácností. 

Legislatívne zosúladenie posudzovania bonity spotrebiteľov môže zároveň znižovať riziko na 

strane investorov, čo sa obzvlášť významným javí pri investoroch, ktorí vystupujú ako fyzické 

osoby nepodnikatelia. Títo investori nesú celé riziko straty investície pri zlyhaní úveru, ale 

nedisponujú možnosťou ovplyvniť posudzovanie bonity, resp. nedisponujú ani dostatočnými 

informáciami o adekvátnosti posudzovania schopnosti spotrebiteľa splácať úver, čím sa 

zároveň zvyšuje informačná asymetria na strane investora spojená s mierou rizika a mierou 

prípadného výnosu.435  

 Za podstatné považujeme dodať, že povoľovací proces by mal byť založený aj na 

podmienke predloženia plánu kontinuity, ktorý zabezpečí reálnosť administrácie už 

poskytnutých pôžičiek aj v prípade zlyhania činnosti subjektu prevádzkujúceho peer to peer 

lending. Napriek deklarovanej výhode, ktorá spočíva v tom, že aj v prípade zlyhania subjektu 

prevádzkujúceho peer to peer leningovú platformu investor nepríde o svoju investíciu  

(z dôvodu, že tento subjekt nie je v postavení dlžníka), považujeme reálnu administráciu týchto 

zmlúv za vysoko rizikovú z dôvodu anonymity zmluvných strán a počtu investorov a dlžníkov 

v jednom zmluvnom vzťahu/ v rámci jednej investície. Opodstatnenie tejto obavy nachádzame 

aj legislatívnej úprave danej otázky v Nariadení ECSP, v legislatíve Litovskej republiky 

a Spojeného kráľovstva.  

 Stotožňujeme sa s názorom, že je potrebné zosúladiť podmienky výkonu činnosti peer 

to peer lendingu v rovnakom časovom momente pre spotrebiteľské úvery a úvery na bývanie. 

Z pohľadu ochrany investorov je možné sa inšpirovať, tam kde je to vhodné, nastaveným 

rámcom Nariadenia ECSP. Za zaujímavé, z pohľadu kreácie budúcej legislatívy, považujeme 

ustanovenia právneho poriadku Litovskej republiky, v zmysle ktorých poplatok investora 

a dlžníka za poskytnutie peer to peer lendingových služieb môže byť prevádzkovateľovi 

platformy poskytnutý iba zo sumy reálne vykonaných splátok spotrebiteľského úveru. Máme 

za to, že toto ustanovenie motivuje samotné peer to peer lendingové platformy k adekvátnemu 

nastaveniu systému posudzovania bonity spotrebiteľov. Zároveň máme za to, že takéto 

ustanovenie je dôležité aj z toho hľadiska, že znemožňuje vznik pyramídových schém a situácií, 

kedy platby (ktoré by mali byť splátky poskytnutých pôžičiek) investorom pochádzajú 

z investícií novších investorov.436 

 Pri identifikácii oblastí, ktoré v rámci celkovej explanácie skúmaného javu zostali 

nezodpovedané, resp. v rovine alternatívnych hypotéz si dovoľujeme uviesť nasledovné otázky. 

Otázka potreby úplného zosúladenia postupov pre posudzovanie bonity spotrebiteľa pri peer to 

peer lendingu s posudzovaním bonity spotrebiteľa pri poskytovaní spotrebiteľských úverov, 

resp. úverov na bývanie a to aj z pohľadu postavenia veriteľa v oboch prípadoch a dopadu 

objemu zlyhaných úverov na stabilitu finančného trhu. V tomto smere vnímame aj potrebu  

citlivého nastavenia regulácie, ktorá by nepotlačila samotnú myšlienku a podstatu peer to peer 

                                                           
435Rovnako aj FERRETTI, F. Peer-to-Peer Lending and EU Credit Laws: A Creditworthiness Assessment, Credit-

Risk Analysis or … Neither of the Two? In German Law Journal. 2021, č. 1. 
436 Ide o situáciu, ktorá sa stala problematickou v Číne pred zavedením regulácie. 
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lendingu. Otázka, kto má povinnosť posudzovať bonitu spotrebiteľa v rámci peer to peer 

lendingu v prípade, ak investorom je osoba, ktorá síce poskytuje úvery spotrebiteľom v rámci 

svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, ale takáto činnosť nepredstavuje hlavnú náplň 

jej podnikania. V tomto smere sa v určitom zmysle stráca samotná myšlienka peer to peer 

lendingu a úloha subjektu prevádzkujúceho peer to peer lendingovú platformu. Za zváženie by 

bolo možné stanovenie objemu takto poskytnutých úverov, ktorého dosiahnutie by 

kategorizovalo investora už ako veriteľa v zmysle Smernice CCD. Máme za to, že stanovené 

okruhy môžu predstavovať oblasť pre ďalšie vedecké skúmanie, nakoľko zaujatie 

plnohodnotného stanoviska v dôsledku súčasných zmien v legislatíve EÚ nie je aktuálne 

možné. 
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