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Poštová banka, a.s.  
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava   
IČO: 31 340 890 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
Oddiel: Sa, vložka č.: 501/B 
 

 
Dátum zápisu do obchodného registra:                                                               31. 12. 1992                                 
Dátum udelenia bankového povolenia:                                                                    14. 12. 1992                                                                                                                 
Dátum skutočného začiatku vykonávania povolených bankových činností:        31. 12. 1992 
 
 

 
Zoznam povolených bankových činností, ktoré sa vykonávajú: 
 
 
Podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách 
 

Prijímanie vkladov 

Poskytovanie úverov 
Poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie 
Poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. 
o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu uvedenom 
nižšie a investovanie do cenných papierov na vlastný účet 
Obchodovanie na vlastný účet  
a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti,  
b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene 

Poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov 
Poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania 
Účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 

Finančné sprostredkovanie 

Poskytovanie bankových informácií  

Funkcia depozitára 

Spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí 

Vydávanie a správa elektronických peňazí 
Vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako samostatný finančný agent v sektore 
poistenia a zaistenia 
Vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako samostatný finančný agent v sektore 
starobného dôchodkového sporenia 
 
Podľa § 79a) a § 6 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch 
 

Investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a 
vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch  a investičných službách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to v nasledovnom rozsahu: 



1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k 
finančným nástrojom: 
a) podielové listy 
b) prevoditeľné cenné papiere 
c) nástroje peňažného trhu 
 
2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: 
a) prevoditeľné cenné papiere 
b) nástroje peňažného trhu 
 
3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: 
a) prevoditeľné cenné papiere 
b) nástroje peňažného trhu 
c) podielové listy 
d) cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania  
e) swapy týkajúce sa mien, úrokových mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením.  

  
4. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä  
    správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: 
a) prevoditeľné cenné papiere 
b) nástroje peňažného trhu 
c) podielové listy a cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania 
 
5. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov. 
 
Podľa § 2 ods. 10  zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a Rozhodnutia NBS č. OPK-18789-2/2008 zo dňa 
27.1.2009 (činnosti pre dcérske spoločnosti  Poštovej banky a.s.) 
 
a) činnosti spojené s obstarávaním tovarov a služieb 
b) zabezpečovanie tlače a obálkovania písomností a ich distribúcia resp. zadávanie na distribúciu 
c) zabezpečovanie technického a grafického vyhotovovania, distribúcie resp. zadávanie na distribúciu  

reklamných materiálov a reklamných predmetov 
d) spracovávanie personálnej a mzdovej agendy vrátane organizácie školení 
e) poskytovanie počítačových a iných služieb spojených s informačnými a telekomunikačnými technológiami 
f) vykonávanie činností spojených s marketingovou komunikáciou a reklamou, výkon činnosti call centra 
g) prispôsobenie produktov, služieb a predajných procesov dcérskych spoločností bankovej distribučnej sieti 
 
 
Podľa § 2 ods. 10  zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a Rozhodnutia NBS č. ODB-7353/2012 zo dňa 
17.09.2012 (činnosti pre dcérske spoločnosti  Poštovej banky a.s.) 
 
a) poskytovanie metodickej činnosti a služieb v oblasti zabezpečenia fyzickej bezpečnosti 
 

Zoznam povolených bankových činností, ktoré sa nevykonávajú: 

 
Podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách 
 
Poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o 
cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu uvedenom 
nižšie a investovanie do cenných papierov na vlastný účet 
Obchodovanie na vlastný účet c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, 
hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí 

Správa pohľadávok klienta na jeho účet, vrátane súvisiaceho poradenstva 

Finančný leasing 

Vydávanie cenných papierov 

Uloženie vecí  

Prenájom bezpečnostných schránok 
 
 



Podľa § 79a) a § 6 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch  

Investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a 
vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch  a investičných službách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to v nasledovnom rozsahu: 
 

1.  prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k 
finančným nástrojom: 
a) cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania 
b) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo 
výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti                                                                                                                               
 
2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: 
a) cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania 
b) podielové listy 
c) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, úrokových mier alebo výnosov, 
ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti a opcie a futures týkajúce sa mien, ktoré môžu byť 
vyrovnané doručením alebo v hotovosti 
 
3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: 
a) opcie, futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, 
ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti a swapy týkajúce sa cenných papierov alebo výnosov, 
ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti a swapy týkajúce mien, úrokových mier, ktoré môžu byť 
vyrovnané v hotovosti  
 

4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: 
a) prevoditeľné cenné papiere 
b) nástroje peňažného trhu 
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania 
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo 
výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti 
 
5.  upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným 
nástrojom: 
a) prevoditeľné cenné papiere 
b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania 
 
6. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: 
a) prevoditeľné cenné papiere 
b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania 
 
7. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými 
finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu,  
 
8. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb 
 
9. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania  

týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi 
 
 

Zoznam povolených bankových činností, ktorých vykonávanie bolo príslušným orgánom 
obmedzené, dočasne pozastavené, zakázané alebo bolo bankové povolenie na ich výkon 
odobraté: 
 

 
  –––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu  
v priebehu kalendárneho roku 2017: 
 

 



 

V priebehu 1. kalendárneho štvrťroka roku 2017 

Podľa § 65 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. tak, že prevádzkovateľovi informačného systému 
osobných údajov Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, 
IČO: 31 340 890 ukladá na základe zistenia, že pri spracúvaní osobných údajov o XXX XXX 
 

- porušil § 6 ods. 2 písm. f) zákona č. 122/2013 Z. z. tým, že v písomnosti pôvodcu Poštová 
banka, a.s. č. XXXXXX s dátumom podania 17.06.2016 adresovanej XXX XXX, XX XX, XXX 
XX XXXX (ďalej len „list č. 547758“) spracúva o XXX XXX nesprávny údaj o výške zostatku 
na jeho účte v Poštovej banke, a.s. ku koncu roka XXXX, ktorý obsahuje veta „Nakoľko Váš 
finančný účet bol založený po 01.07.2014 a výška účtu ku koncu roka XXXX presahuje sumu 
XX XXX,- USD (slovom XXX) žiadame Vás, aby ste v lehote 10 dní od prevzatia tohto listu 
zaslali späť Poštovej banke, a.s. riadne a úplné vypísané tlačivo Čestné vyhlásenie klienta 
o daňovej rezidencii klienta, tlačivo prikladáme v prílohe“,  

 
- porušil § 29 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. tým, že žiadosť XXX XXX  podľa § 28 ods. 1 

písm. b) a písm. d) a ods. 5 zákona č. 122/2013 Z. z. zo dňa XX.XX.XXXX doručenú Poštovej 
banke a.s. dňa XX.XX.XXXX nevybavil najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia, 
ale odpovedal na ňu až listom č. XXX/XX/XXX/XXXX-XX zo dňa 19.12.2016 označeným ako „ 
Poskytnutie informácii dotknutej osobe“, 
 

- pri vybavovaní žiadosti XXX XXX podľa § 28 ods. 1 písm. b) a písm. d) a ods. 5 zákona 
č. 122/2013 Z. z. zo dňa XX.XX.XXXX porušil § 28 ods. 1 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. 
tým, že v liste č. XXX/XX/XXX/XXXX-XX zo dňa 19.12.2016 označenom ako „ Poskytnutie 
informácií dotknutej osobe“, ktorým na žiadosť odpovedal, neoznámil XXX XXX všetky 
vyžadované informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti 
a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre dotknutú osobu na zaručenie jej práv 
a právom chránených záujmov, nakoľko XXX XXX zrozumiteľne a explicitne neoznámil, 
že údaj „výška účtu ku koncu roka XXXX presahuje sumu XX XXX USD“, ktorý Poštová banka, 
a.s. spracúva prostredníctvom listu č. XXXXXX, je nesprávny, 
 

na odstránenie zistených nedostatkov vykonať tieto opatrenia: 
 

1. Poštová banka, a.s. je v lehote 10 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia 
povinná v informačnom systéme osobných údajov, ktorého súčasťou je list  č. XXXXXX, 
zreteľne označiť údaj o výške zostatku na účte XXX XXX ku koncu roka XXXX uvedený v liste 
č. XXXXXX ako nesprávny. 

 
2. Poštová banka, a.s. je v lehote 10 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia 

povinná písomne informovať XXX XXX, že údaj o výške zostatku na jeho účte ku koncu roka 
XXXX uvedený v liste č. XXXXXX je nesprávny a o príčinách jeho nesprávnosti. 
 

3. Poštova banka, a.s. je povinná v lehote do 17 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia povinná informovať úrad o splnení opatrení uložených v predchádzajúcich dvoch 
bodoch. 
 

 
V priebehu 2. kalendárneho štvrťroka roku 2017 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

V priebehu 3. kalendárneho štvrťroka roku 2017 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 



V priebehu 4. kalendárneho štvrťroka roku 2017 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

 

Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta v roku 2017: 
 

 
V priebehu 1. kalendárneho štvrťroka roku 2017 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

V priebehu 2. kalendárneho štvrťroka roku 2017 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

V priebehu 3. kalendárneho štvrťroka roku 2017 

I. spoločnosti Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, 
IČO: 31 340 890 (ďalej len „účastník konania“), v súlade s ustanovením § 35c ods. 1 a 2 
zákona o dohľade pokutu vo výške 2.500,- Eur (slovom: dvetisícpäťsto Eur) za porušenia 
povinností v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov, ktorých sa účastník konania dopustil 
dňa 18. februára 2016 v čase konania dohľadu na mieste pod utajenou identitou (č. poverenia: 
XXX-XXXX/XXXX zo dňa XX.XX.XX) vykonávaného XXX XXX (ďalej len „člen dohliadacieho 
tímu“) v pobočke účastníka konania, nachádzajúcej sa na Námestí SNP 35, 811 01 Bratislava, 
a to tým, že: 

 
a) p o r u š i l  ustanovenie § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení činnom k 18. februáru 2016 (ďalej len „ZoS“ ) použitím nekalej obchodnej praktiky 
podľa ustanovenia § 8 ods. 1 písm. b) ZoS tým, že účastník konania poskytol spotrebiteľovi 
nesprávnu informáciu vo vzťahu k hlavným znakom základného bankového produktu podľa 
ustanovenia § 27c zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v znení účinnom k 18. februáru 2016 (ďalej ako „ZoB“), ako sú podmienky jeho 
dostupnosti a ďalšieho využitia, keď účastník konania uviedol, že pre využívanie 
základného bankového produktu nesmie súčet súm platobných operácií pripísaných na 
platobný účet spotrebiteľa v kalendárnom roku presiahnuť limit 5.200.- Eur, a to aj napriek 
tomu, že v zmysle ustanovenia § 27 c ods. 6 ZoB nesmie súčet súm platobných operácií 
pripísaných na platobný účet spotrebiteľa v kalendárnom roku, v rámci poskytovania 
základného bankového produktu, presiahnuť sumu 5.600,- Eur, čím táto obchodná praktika 
mohla zapríčiniť, že by sa spotrebiteľ, v dôsledku poskytnutia nesprávnej informácie 
rozhodol nepodať účastníkovi konania žiadosť o poskytnutie základného bankového 
produktu; 
 

b) p o r u š i l  ustanovenie § 4 ods. 2 písm. c) ZoS použitím nekalej obchodnej praktiky 
podľa ustanovenia § 8 ods. 1 písm. b) ZoS tým, že účastník konania poskytol spotrebiteľovi 
nepravdivú informáciu vo vzťahu k dostupnosti základného bankového produktu podľa 
§ 27c ZoB, keď účastník konania uviedol, že základný bankový produkt je určený len pre 
dôchodcov, čím táto obchodná praktika mohla zapríčiniť, že by sa spotrebiteľ, ktorý by 
nebol poberateľom dôchodku, v dôsledku poskytnutia nesprávnej informácie rozhodol 
nepodať účastníkovi konania žiadosť o poskytnutie základného bankového produktu: 

 
 
 
 
 



II. Účastník konania je povinný zaplatiť pokutu vo výške 2.500,- Eur do 30 dní od právoplatnosti 
tohto rozhodnutia na účet Úradu vládneho auditu číslo: XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
XXXX, vedený v Štátnej pokladnici, variabilný symbol: XXXXXXXX, konštatný symbol: XXXX, 
špecifický symbol: XXXXXXXXX. 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
I. spoločnosti Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, 

IČO: 31 340 890 (ďalej ako „účastník konania“), v súlade s ustanovením § 35c ods. 1 a 2 
zákona o dohľade pokutu vo výške 3.000,- Eur (slovom: tritisíc Eur) za porušenia povinností 
v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov, ktorých sa účastník konania dopustil dňa 09.marca 
2016 v čase konania dohľadu na mieste pod utajenou identitou (č. poverenia: XXX-
XXXX/XXXX zo dňa XX.XX.XX) vykonávaného XXX XXX (ďalej len „člen dohliadacieho tímu“) 
v pobočke účastníka konania, nachádzajúcej sa na Námestí Slobody 3, 066 01 Humenné, a to 
tým, že: 

 
a) p o r u š i l  ustanovenie § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení účinnom k 09. marcu 2016 (ďalej len „ZoS“) použitím nekalej obchodnej praktiky 
podľa ustanovenia § 8 ods. 1 písm. b) ZoS v spojení s § 8 ods. 1 písm. d) ZoS tým, 
že účastník konania poskytol spotrebiteľovi nepravdivú informáciu vo vzťahu k hlavným 
znakom základného bankového produktu podľa ustanovenia § 27c zákona č. 483/2001 
Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 09. marcu 
2016 (ďalej len „ZoB“), ako sú možnosti jeho využitia a vo vzťahu k jeho cene, keď 
účastník konania uviedol, že v prípade prekročenia ZoB stanoveného limitu súčtu súm 
platobných operácií pripísaných na platobný účet spotrebiteľa v kalendárnom roku 
pre využívanie základného bankového produktu vo výške 5.600,- Eur, dôjde k spätnému 
spoplatneniu základného bankového produktu, a to aj napriek tomu, že v zmysle 
ustanovenia  § 27c ods. 6 ZoB banka a pobočka zahraničnej banky v danom prípade 
zrušia poskytovanie základného bankového produktu spotrebiteľovi, ak sa banka alebo 
pobočka zahraničnej banky nedohodnú so spotrebiteľom inak a v zmysle ustanovenia  
§ 2 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 41/2016 Z. z. o základnom 
bankovom produkte v znení účinnom k 09. marcu 2016 (ďalej len „Vyhláška“ ), výška 
poplatku za základný bankový produkt je 0,- eur mesačne, neumožňujúc spätné 
spoplatnenie základného bankového produktu, čím táto obchodná praktika mohla 
zapríčiniť, že by sa spotrebiteľ, v dôsledku poskytnutia nepravdivej informácie, rozhodol 
nepodať účastníkovi konania žiadosť o poskytnutie základného bankového produktu; 

 
b) p o r u š i l  povinnosť uloženú ustanovením § 27c ods. 16 ZoB, pretože na základe 

žiadosti spotrebiteľa neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa ustanovenia § 27c ods. 17 
ZoB v listinnej podobe alebo na trvanlivom médiu. 

 
II. Účastník konania je povinný zaplatiť pokutu vo výške 3.000,- Eur do 30 dní od právoplatnosti 

tohto rozhodnutia na účet Úradu vládneho auditu číslo: XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
XXXX vedený v Štátnej pokladnici, variabilný symbol: XXXXXXXX, konštantný symbol: XXXX, 
špecifický symbol: XXXXXXXXX. 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
I. spoločnosti Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, 

IČO: 31 340 890 (ďalej ako „účastník konania“), v súlade s ustanovením § 35c ods. 1 a 2 
zákona o dohľade pokutu vo výške 3.000,- Eur (slovom: tritisíc Eur) za porušenia povinností 
v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov, ktorých sa účastník konania dopustil dňa 08. marca 
2016 v čase konania dohľadu na mieste pod utajenou identitou (č. poverenia: XXX-
XXXX/XXXX zo dňa XX.XX.XX) vykonávaného XXX XXX (ďalej len „člen dohliadacieho tímu“) 
v pobočke účastníka konania, nachádzajúcej sa na ulici M. R. Štefánika 52, 075 01 Trebišov, 



a to tým, že: 
 

a) p o r u š i l  ustanovenie § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení účinnom k 08. marcu 2016 (ďalej len „ZoS“) použitím nekalej obchodnej praktiky 
podľa ustanovenia § 8 ods. 4 ZoS tým, že účastník konania poskytol spotrebiteľovi 
nejasným spôsobom informáciu o podmienke poskytnutia a ďalšieho využívania 
základného bankového produktu podľa ustanovenia §27c zákona č. 483/2001 Z. z. o 
bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 08. marcu 2016 
(ďalej len „ZoB“), tým, že účastník konania uviedol, že pre využívanie základného 
bankového produktu nesmie byť príjem spotrebiteľa vyšší ako 400,- Eur mesačne aj počas 
ďalšieho využívania základného bankového produktu v spojení s tým, že účastník konania 
uviedol nejasnú informáciu o ročnom limite pre príjem spotrebiteľa, a to napriek tomu, že 
v zmysle ustanovenia § 27c ods. 1 písm d) ZoB spotrebiteľ nesmie mať čistý prijem vyšší 
ako 400,- Eur len ku dňu podania žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu 
a v zmysle ustanovenia § 27c ods. 6, ZoB ustanovuje ročný limit len pre súčet súm 
platobných operácií pripísaných na platobný účet spotrebiteľa v kalendárnom roku, a to vo 
výške 5.600,- Eur, čím táto obchodná praktika mohla zapríčiniť, že by spotrebiteľ 
podstatnej informácie rozhodol nepodať účastníkovi konania žiadosť o poskytnutie 
základného bankového produktu; 

 
b) p o r u š i l  povinnosť uloženú ustanovením § 27c ods. 16 ZoB, pretože na základe 

žiadosti spotrebiteľa neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa ustanovenia § 27c ods. 17 
ZoB v listinnej podobe alebo na trvanlivom médiu. 

 
II. Účastník konania je povinný zaplatiť pokutu vo výške 3.000,- Eur do 30 dní od právoplatnosti 

tohto rozhodnutia na účet Úradu vládneho auditu číslo: XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
vedený v Štátnej pokladnici, variabilný symbol: XXXXXXXX, konštantný symbol: XXXX, 
špecifický symbol: XXXXXXXXX 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
I. spoločnosti Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, 

IČO: 31 340 890 (ďalej ako „účastník konania“), v súlade s ustanovením § 35c ods. 1 a 2 
zákona o dohľade pokutu vo výške 2.000,- Eur (slovom dvetisíc Eur) za porušenie povinnosti 
v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov, ktorých sa účastník konania dopustil dňa 09. marca 
2016 v čase konania dohľadu na mieste pod utajenou identitou č. poverenia: XXX-XXXX/XXXX 
zo dňa XX.XX.XX) vykonávaného XXX XXX (ďalej len „člen dohliadacieho tímu“) v pobočke 
účastníka konania, nachádzajúcej sa na Námesti Slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou, 
a to tým, že p o r u š i l ustanovenie § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení účinnom k 9. marcu 2016 (ďalej len „ZoS“) použitím nekalej obchodnej praktiky podľa 
ustanovenia § 8 ods. 1 písm a) ZoS tým, že účastník konania neposkytol spotrebiteľovi 
informáciu o existencii základného bankového produktu a platobného účtu so základnými 
funkciami podľa ustanovení § 27c a § 27d zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 09. marcu 2016 (ďalej len „ZoB“), a to aj 
napriek tomu, že v zmysle ustanovenia § 27c ods. 1 ZoB a ustanovenia § 27d ods. 1 je 
účastník konania povinný poskytovať základný bankový produkt a platobný účet so základnými 
funkciami s účinnosťou od 01. februára 2016, čím táto obchodná praktika mohla zapríčiniť, 
že by sa spotrebiteľ, v dôsledku neposkytnutia informácie o existencii produktov, rozhodol 
nepodať účastníkovi konania žiadosť o poskytnutie základného bankového produktu alebo 
platobného účtu so základnými funkciami. 

 
II. Účastník konania je povinný zaplatiť pokutu vo výške 2.000,- Eur do 30 dní od právoplatnosti 

tohto rozhodnutia na účet Úradu vládneho auditu číslo: XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
vedený v Štátnej pokladnici, variabilný symbol: XXXXXXXX, konštantný symbol: XXXX, 



špecifický symbol: XXXXXXXXX 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Banková rada Národnej banky Slovenska podľa § 32 ods. 2 zákona o dohľade prvostupňové 
rozhodnutie Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom č. XXX-XXX/X/XXXX 
zo dňa XX.XX.XXXX p o t v r d z u j e, a zároveň rozklad spoločnosti Poštová banka, a.s., 
[IČO: 31340890; sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava] zo dňa 11.12.2015 z a m i e t a.  
 
Poštová banka, a.s., [IČO: 31340890; sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava] je povinná 
uloženú pokutu zaplatiť do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príslušný účet 
Úradu vládneho auditu (ako zákonného zástupcu správ finančnej kontroly) vedený v Štátnej 
pokladnici. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty podľa § 155 ods. 1 písm. g) zákona č. 563/2009 Z. z. 
v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 155 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení 
neskorších predpisov ukladá daňovému subjektu Skupina DPH zastupovaná: Poštová banka, a.s., 
IČ DPH – skupina XX XXXXXXXXXX, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré 
Mesto pokutu vo výške 8,40 Eur, slovom osem Eur a štyridsať eurocentov za správny delikt podľa 
§ 154 ods. 1 písm. i) bod 1) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov – daňový subjekt 
uviedol v dodatočnom daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie september 
2015 doručenom dňa 25.08.2016 sumu, ktorá  v porovnaní so sumou uvedenou v predchádzajúcom 
dodatočnom daňovom priznaní doručenom dňa 29.03.2016 predstavuje zvýšenie dane. 
 
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet 
Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty, vedený v Štátnej pokladnici číslo účtu 
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX, variabilný symbol XXXXXXXXXX. 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty podľa § 155 ods. 1 písm. g) zákona č. 563/2009 Z. z. 
v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 155 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení 
neskorších predpisov ukladá daňovému subjektu Skupina DPH zastupovaná: Poštová banka, a.s., 
IČ DPH – skupina XX XXXXXXXXXX, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré 
Mesto pokutu vo výške 75,80 Eur, slovom sedemdesiatpäť Eur a osemdesiat eurocentov za správny 
delikt podľa § 154 ods. 1 písm. i) bod 1) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov – 
daňový subjekt uviedol v dodatočnom daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie 
obdobie máj 2016 doručenom dňa 26.07.2016 sumu, ktorá  v porovnaní so sumou uvedenou 
v daňovom priznaní predstavuje zvýšenie dane. 
 
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet 
Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty, vedený v Štátnej pokladnici číslo účtu 
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX, variabilný symbol XXXXXXXXXX. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty podľa § 155 ods. 1 písm. g) zákona č. 563/2009 Z. z. 
v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 155 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení 
neskorších predpisov ukladá daňovému subjektu Skupina DPH zastupovaná: Poštová banka, a.s., 
IČ DPH – skupina XX XXXXXXXXXX, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré 
Mesto pokutu vo výške 5,90 Eur, slovom päť Eur a deväťdesiat eurocentov za správny delikt podľa 
§ 154 ods. 1 písm. i) bod 1) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov – daňový subjekt 
uviedol v dodatočnom daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie december 
2015 doručenom dňa 25.08.2016 sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní 
predstavuje zvýšenie dane. 
 



Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet 
Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty, vedený v Štátnej pokladnici číslo účtu 
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX, variabilný symbol XXXXXXXXXX. 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty podľa § 155 ods. 1 písm. g) zákona č. 563/2009 Z. z. 
v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 155 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení 
neskorších predpisov ukladá daňovému subjektu Skupina DPH zastupovaná: Poštová banka, a.s., 
IČ DPH – skupina XX XXXXXXXXXX, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré 
Mesto pokutu vo výške 25,50 Eur, slovom dvadsaťpäť Eur a päťdesiat eurocentov za správny delikt 
podľa § 154 ods. 1 písm. i) bod 1) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov – daňový 
subjekt uviedol v dodatočnom daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 
apríl 2016 doručenom dňa 27.06.2016 sumu, ktorá  v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom 
priznaní predstavuje zvýšenie dane. 
 
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet 
Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty, vedený v Štátnej pokladnici číslo účtu 
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX, variabilný symbol XXXXXXXXXX. 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
V priebehu 4. kalendárneho štvrťroka roku 2017 

Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty podľa § 155 ods. 1 písm. g) zákona č. 563/2009 Z. z. 
v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 155 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení 
neskorších predpisov ukladá daňovému subjektu Skupina DPH zastupovaná: Poštová banka, a.s., 
IČ DPH – skupina XX XXXXXXXXXX, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré 
Mesto pokutu vo výške 7,60 Eur, slovom sedem Eur a šesťdesiat eurocentov za správny delikt podľa 
§ 154 ods. 1 písm. i) bod 1) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov – daňový subjekt 
uviedol v dodatočnom daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie júl 2016 
doručenom dňa 06.09.2016 sumu, ktorá  v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní 
predstavuje zvýšenie dane. 
 
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet 
Daňovéhu úradu pre vybrané daňové subjekty, vedený v Štátnej pokladnici číslo účtu 
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX, variabilný symbol XXXXXXXXXX. 
 

 
 
Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty podľa § 155 ods. 1 písm. g) zákona č. 563/2009 Z. z. 
v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 155 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení 
neskorších predpisov ukladá daňovému subjektu Skupina DPH zastupovaná: Poštová banka, a.s., 
IČ DPH – skupina XX XXXXXXXXXX, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré 
Mesto pokutu vo výške 7,80 Eur, slovom sedem Eur a osemdesiat eurocentov za správny delikt podľa 
§ 154 ods. 1 písm. i) bod 1) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov – daňový subjekt 
uviedol v dodatočnom daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie október 
2016 doručenom dňa 28.12.2016 sumu, ktorá  v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní 
predstavuje zvýšenie dane. 
 
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet 
Daňovéhu úradu pre vybrané daňové subjekty, vedený v Štátnej pokladnici číslo účtu 
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX, variabilný symbol XXXXXXXXXX. 

 
 



–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty podľa § 155 ods. 1 písm. g) zákona č. 563/2009 Z. z. 
v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 155 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení 
neskorších predpisov ukladá daňovému subjektu Skupina DPH zastupovaná: Poštová banka, a.s., 
IČ DPH – skupina XX XXXXXXXXXX, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré 
Mesto pokutu vo výške 29,10 Eur, slovom dvadsaťdeväť Eur a desať eurocentov za správny delikt 
podľa § 154 ods. 1 písm. i) bod 1) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov – daňový 
subjekt uviedol v dodatočnom daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 
december 2016 doručenom dňa 10.02.2017 sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom 
priznaní predstavuje zvýšenie dane. 
 
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet 
Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty, vedený v Štátnej pokladnici číslo účtu 
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX, variabilný symbol XXXXXXXXXX. 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty podľa § 155 ods. 1 písm. g) zákona č. 563/2009 Z. z. 
v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 155 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení 
neskorších predpisov ukladá daňovému subjektu Skupina DPH zastupovaná: Poštová banka, a.s., 
IČ DPH – skupina SK7020000680, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré 
Mesto pokutu vo výške 24,10 Eur, slovom dvadsaťštyri Eur a desať eurocentov za správny delikt 
podľa § 154 ods. 1 písm. i) bod 1) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov – daňový 
subjekt uviedol v dodatočnom daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 
apríl 2017 doručenom dňa 06.11.2017 sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom 
priznaní predstavuje zvýšenie dane. 
 
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet 
Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty, vedený v Štátnej pokladnici číslo účtu 
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX, variabilný symbol XXXXXXXXXX. 
 

  –––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty podľa § 155 ods. 1 písm. g) zákona č. 563/2009 Z. z. 
v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 155 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení 
neskorších predpisov ukladá daňovému subjektu Skupina DPH zastupovaná: Poštová banka, a.s., 
IČ DPH – skupina XX XXXXXXXXXX, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré 
Mesto pokutu vo výške 46,80 Eur, slovom štyridsaťšesť Eur a osemdesiat eurocentov za správny 
delikt podľa § 154 ods. 1 písm. i) bod 1) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov – 
daňový subjekt uviedol v dodatočnom daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie 
obdobie máj 2017 doručenom dňa 31.07.2017 sumu, ktorá  v porovnaní so sumou uvedenou 
v daňovom priznaní predstavuje zvýšenie dane. 
 
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet 
Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty, vedený v Štátnej pokladnici číslo účtu 
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX, variabilný symbol XXXXXXXXXX. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty podľa § 155 ods. 1 písm. g) zákona č. 563/2009 Z. z. 
v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 155 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení 
neskorších predpisov ukladá daňovému subjektu Skupina DPH zastupovaná: Poštová banka, a.s., IČ 
DPH – skupina XX XXXXXXXXXX, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré 
Mesto pokutu vo výške 28,70 Eur, slovom dvadsaťosem Eur a sedemdesiat eurocentov za správny 
delikt podľa § 154 ods. 1 písm. i) bod 1) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov – 
daňový subjekt uviedol v dodatočnom daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie 



obdobie jún 2017 doručenom dňa 31.07.2017 sumu, ktorá  v porovnaní so sumou uvedenou 
v daňovom priznaní predstavuje zvýšenie dane. 
 
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet 
Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty, vedený v Štátnej pokladnici číslo účtu 
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX, variabilný symbol XXXXXXXXXX. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty podľa § 155 ods. 1 písm. g) zákona č. 563/2009 Z. z. 
v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 155 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení 
neskorších predpisov ukladá daňovému subjektu Skupina DPH zastupovaná: Poštová banka, a.s., 
IČ DPH – skupina XX XXXXXXXXXX, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré 
Mesto pokutu vo výške 21,50 Eur, slovom dvadsaťjeden Eur a päťdesiat eurocentov za správny delikt 
podľa § 154 ods. 1 písm. i) bod 1) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov – daňový 
subjekt uviedol v dodatočnom daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie jún 
2017 doručenom dňa 01.08.2017 sumu, ktorá  v porovnaní so sumou uvedenou v predchádzajúcom 
dodatočnom daňovom priznaní doručenom dňa 31.07.2017 predstavuje zvýšenie dane. 
 
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet 
Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty, vedený v Štátnej pokladnici číslo účtu 
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX, variabilný symbol XXXXXXXXXX. 
 

Vedúci oddelenia právnych služieb potvrdzuje správnosť vyššie uvedených informácií.                                                                                   
 
Dňa:                                                                                            Podpis: 

  

 

 

 


