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Metodické usmernenie
Národnej banky Slovenska z 31. januára 2008 č. 1/2008
k niektorým ustanoveniam § 17a zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení
neskorších predpisov

Národná banka Slovenska na základe § 44 písm. d) a f) zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o NBS“) a v záujme podať podrobné vysvetlenie pre jednotnú
a konzistentnú praktickú interpretáciu a aplikáciu ustanovení § 17a ods. 2 až 4 zákona o NBS
vydáva toto metodické usmernenie:
1. Právnické osoby a fyzické osoby sú pri peňažných platbách vykonávaných
v Slovenskej republike odo dňa zavedenia eura povinné prijímať eurobankovky a euromince
ako zákonné platidlá alebo môžu odmietnuť prijatie eurobankoviek a euromincí ako
zákonných platidiel výlučne podľa osobitných predpisov platných v eurozóne pre
eurobankovky a euromince a v rozsahu vymedzenom týmito osobitnými predpismi aj za
podmienok ustanovených v § 17a ods. 2 a 3 zákona o NBS, a to takto:
a) Národná banka Slovenska, ako aj banky, iné úverové inštitúcie, pobočky
zahraničných bánk, pobočky iných zahraničných úverových inštitúcií, zahraničné
banky a iné zahraničné finančné inštitúcie, ktoré vykonávajú bankové činnosti na
území Slovenskej republiky, (ďalej len „banka“) sú odo dňa zavedenia eura povinné
pri peňažných platbách prijímať eurobankovky a euromince bez obmedzenia
nominálnej štruktúry alebo celkového počtu prijímaných eurobankoviek a euromincí
vrátane pamätných euromincí; Národná banka Slovenska a banky sú tiež povinné pri
peňažných platbách prijímať bez obmedzenia zberateľské euromince vydané
Národnou bankou Slovenska,
b) iné vykonávacie inštitúcie pre prevody peňažných prostriedkov, ktoré nie sú bankou
ani Národnou bankou Slovenska, ako aj poštové podniky sú odo dňa zavedenia eura
povinné pri peňažných platbách prijímať eurobankovky a euromince bez
obmedzenia nominálnej štruktúry alebo celkového počtu prijímaných eurobankoviek
a euromincí vrátane pamätných euromincí; iné vykonávacie inštitúcie pre prevody
peňažných prostriedkov, ktoré nie sú bankou ani Národnou bankou Slovenska, ako
aj poštové podniky môžu odmietnuť prijatie platných mincí, ak ide o zberateľské
euromince,
c) ostatné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré nie sú Národnou bankou Slovenska,
bankou, inou vykonávacou inštitúciou pre prevody peňažných prostriedkov ani
poštovým podnikom, nie sú povinné pri akejkoľvek jednej peňažnej platbe prijať
viac ako 50 euromincí vrátane pamätných euromincí; takéto ostatné právnické osoby
a fyzické osoby môžu odmietnuť prijatie platných mincí aj vtedy, ak ide o
zberateľské euromince.
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2. Zákon o NBS v § 17a ods. 4 ustanovuje, že na zberateľské účely sa môžu predávať
a kupovať za ceny odlišné od ich nominálnej hodnoty také bankovky a mince, ktoré boli
stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla, ako aj také zberateľské
mince, také pamätné mince a také bankovky a mince v osobitnom vyhotovení, ktoré sú určené
na zberateľské účely, ak nakladanie s eurobankovkami alebo euromincami neustanovia inak
osobitné pravidlá platné v eurozóne pre eurobankovky a euromince. Predmetné ustanovenie
§ 17a ods. 4 zákona o NBS sa nevzťahuje na pamätné euromince, pretože pamätné euromince
sú podľa pravidiel platných v eurozóne určené na peňažný obeh a nie sú určené
na zberateľské účely.

Ivan Šramko v. r.
guvernér

