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Autorský kolektív Katedry finančného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského zložený
z odborníkov v oblasti finančného trhu (doc. JUDr.
Ľubomír Čunderlík, PhD., JUDr. Yana Daudrikh,
PhD., JUDr. Simona Heseková, PhD., Mgr. Ján Mazúr, PhD., Mgr. Peter Rakovský) si za cieľ svojej
vysokoškolskej učebnice vytýčil kompaktné spracovanie právnej úpravy finančného trhu vrátane
súčasných osobitostí regulácie jeho sektorov.
Z vecného hľadiska je učebnica zameraná na
právnu reguláciu finančného trhu v Slovenskej republike, pričom sa systematicky člení podľa jeho
pododvetví. Text zároveň odkazuje aj na súvisiaci
európsky regulačný rámec. Ambíciu spracovať
samostatne problematiku práva finančného trhu
je potrebné oceniť, keďže v akademickej oblasti
takéto ucelené spracovanie dlhodobo absentovalo. Autori pod vedením vedúceho autorského
kolektívu Ľ. Čunderlíka pokryli túto dôležitú a dynamickú oblasť tak pre potreby pedagogického
procesu, ako aj odbornej praxe. Je potrebné
poukázať na to, že hoci je problematika práva finančného trhu značne rozsiahla, autorský kolektív
sa s touto skutočnosťou vyrovnal naozaj účelne.
Učebnica je z rozsahového hľadiska vhodne zameraná na najpodstatnejšie aspekty a súvislosti
a výstižne charakterizuje hlavné výzvy v regulácii
jednotlivých sektorov finančného trhu, pričom
táto problematika je spracovaná veľmi prehľadne
a ucelene. Pozitívne možno hodnotiť aj súvislé
prepojenie teoretického výkladu s aktuálnym stavom a aplikačnou praxou v rámci príslušných častí učebnice. Je vhodné dodať, že text sa tvoril za
pomoci značného počtu relevantných domácich,
ale aj zahraničných odborných zdrojov.
Vysokoškolská učebnica je rozdelená na dve
časti, na všeobecnú a na osobitnú časť.
Úvodná všeobecná časť pozostáva z teoretického vymedzenia finančného trhu a špecifikuje
právo finančného trhu z hľadiska pojmu, predmetu úpravy, metódy regulácie, systému či zásad.
Poukazuje aj na základné východiská a význam
regulácie.
Osobitná časť sa venuje jednotlivým pododvetviam práva finančného trhu a člení sa na osem kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá bankovým právom.
Výklad je zameraný na verejnoprávnu úpravu komerčného bankovníctva. Prehľadným spôsobom
opisuje bankový systém, funkcie a činnosti bánk,
kategorizáciu bánk a osobitné požiadavky kladené na podnikanie bánk. V rámci tejto časti je výstižne spracovaná aj právna úprava poskytovania
platobných služieb.
Druhá kapitola je zameraná na kapitálový trh
a s ním súvisiaci právny rámec. Na spracovanie
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a charakteristiku tejto špecifickej a rozsiahlej oblasti bol vhodne zvolený didaktický prístup, vďaka
čomu ponúka učebnica problematiku kapitálového trhu v prehľadnej forme a v primeranom
rozsahu. Autori sa v tejto časti postupne venujú
obchodnému miestu, regulácii vstupu na trh, regulácii trhového správania s dôrazom na zneužívanie kapitálového trhu, regulácii výstupu z trhu,
a napokon vymedzeniu investičného bankovníctva a kolektívnemu investovaniu.
Obsahom tretej kapitoly je poistné právo z hľadiska subjektov vykonávajúcich poisťovaciu činnosť a právna úprava dôchodkového sporenia
na Slovensku. Vo štvrtej kapitole autori objasňujú
systém a inštitúty finančného sprostredkovania
a finančného poradenstva, definujú kategórie finančného agenta a činnosť finančného poradcu.
Piata kapitola je zameraná na devízové právo, pričom sa venuje právam a povinnostiam viažucim
sa na tuzemcov a cudzozemcov, záležitostiam
spojeným s devízovou licenciou či osobitným
opatreniam vo forme depozitnej povinnosti a núdzového stavu v devízovom hospodárstve.
Šiesta kapitola je venovaná dohľadu nad finančným trhom a jeho regulácii. Autori sa v tejto časti
zamerali na pôsobnosť Národnej banky Slovenska
v oblasti dohľadu nad finančným trhom, na charakteristiku dohliadacej činnosti Národnej banky
Slovenska prostredníctvom dohľadu na mieste, dohľadu na diaľku, ale aj výkonu tzv. mystery
shopping. Časť obsahu je venovaná aj konaniu
pred Národnou bankou Slovenska, správnym
deliktom na finančnom trhu a tiež devízovému
dohľadu. Následne sa autori venujú dohľadu nad
finančným trhom a jeho regulácii v kontexte Európskej únie (EBA, ESMA, EIOPA, banková únia EÚ).
Súčasťou tohto celku je aj spracovanie problematiky ochrany finančného spotrebiteľa.
Zameranie siedmej kapitoly spočíva v právnej
úprave nástrojov finančného trhu. V tejto časti sa bližšie špecifikuje široké spektrum cenných
papierov a pozornosť sa venuje aj problematike
finančných derivátov. Posledná ôsma kapitola
adekvátne dopĺňa obsah publikácie o aktuálnu
oblasť, ktorú predstavujú fintech a finančné inovácie (crowdfunding, kryptomeny).
Vzhľadom na dlhoročnú absenciu samostatného spracovania predmetnej problematiky
predložená vysokoškolská učebnica nepochybne
obohatí odbornú literatúru v oblasti finančného
práva. Predstavuje prínos a praktické využitie nielen pre poslucháčov právnických fakúlt, ale aj pre
širšiu odbornú verejnosť.
JUDr. Timotej André
Národná banka Slovenska
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