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1
ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
z 12. januára 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015
o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej
republike v znení rozhodnutia NBS č. 21/2015
Národná banka Slovenska podľa § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov rozhodla:
Čl. I
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii
rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení rozhodnutia NBS
č. 21/2015 sa mení a dopĺňa takto:
1.

V § 2 písmeno ab) znie:
„ab) lízingovou pohľadávkou plánovaná a zmluvne záväzná platba, ktorú platí nájomca
prenajímateľovi na základe podmienok lízingovej zmluvy; zostatková hodnota
predmetu lízingu nie je lízingovou pohľadávkou; zmluva typu osobnej kúpnej
zmluvy a to zmluva, podľa ktorej dlžník môže uplatniť svoje právo voľby
1. vykonať poslednú splátku a získať plný právny nárok na tovar, alebo
2. vyrovnať zmluvu vrátením tovaru, sa považuje za lízingovú zmluvu,“.

2.

V § 2 písm. ax) v druhom bode sa slovo „držané“ nahrádza slovom „evidované“.

3.

V § 2 sa písmeno ax) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5. DECC vydané a evidované v inom štáte eurozóny ako je štát jej domácej NCB,“.

4. V § 33 ods. 14 písmeno b) znie:
„ b) medzinárodné obchodovateľné aktíva, vydané vo forme osobitného dlhového cenného
papiera (Global Registered Form – GRF), musia byť za účelom akceptovateľnosti vydané
podľa novej správcovskej štruktúry, platnej pre medzinárodné dlhové cenné papiere a
musia byť evidované spoločným správcom, a to medzinárodným depozitárom cenných
papierov; na základe výnimky sa toto ustanovenie nevzťahuje na medzinárodné
obchodovateľné aktíva vydané vo forme osobitného dlhového cenného papiera (Global
Registered Form – GRF) pred 1. októbrom 2010,“.
5.

V § 35a ods. 4 sa slová „spoločnosť SPV“ nahrádzajú slovami „účelová jednotka“.

6.

V § 45 odsek 5 znie:
„(5) Eurosystém môže uplatniť aj tieto dodatočné opatrenia na kontrolu rizika:
a) počiatočné zrážky vyjadrujúce pomocou percentuálnych bodov o akú hodnotu musí
byť zvýšená zábezpeka zmluvnej strany NBS ak je táto doručená do NCB
v hodnote vykonávanej úverovej operácie,
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b) dodatočné limity, iné ako na používanie nekrytých bankových dlhopisov podľa
odseku 3 písm. c), na expozície voči emitentom alebo dlžníkom alebo ručiteľom,
c) uplatnenie limitov voči emitentom alebo dlžníkom alebo ručiteľom
akceptovateľných aktív,
d) uplatnenie dodatočnej zrážky pri oceňovaní akceptovateľných aktív,
e) dodatočné záruky od ručiteľov spĺňajúcich požiadavky vysokej kreditnej kvality
Eurosystému za účelom akceptovania ako zábezpeky určitých aktív,
f) vylúčenie určitého typu akceptovateľných aktív zo zoznamu aktív
akceptovateľných v úverových operáciách Eurosystému.“.
7. § 46 vrátane nadpisu znie:
„§ 46
Opatrenia na kontrolu rizika obchodovateľných aktív
(1) Systém opatrení na kontrolu rizika obchodovateľných aktív je takýto:
a) obchodovateľné aktíva sú rozdelené do piatich kategórií oceňovacích zrážok
členených podľa typu emitenta a podľa typu aktíva; štruktúra ich členenia je
uvedená v prílohe č. 11 tabuľke č. 2,
b) výška oceňovacej zrážky je určená v závislosti od kategórie oceňovacích zrážok
obchodovateľného aktíva, od hodnotenia kreditnej kvality, od typu kupónu a
od zostatkovej doby do splatnosti obchodovateľného aktíva.
(2) Výška oceňovacej zrážky na všetky obchodovateľné aktíva zaradené do piatej
kategórie oceňovacích zrážok je pre 1. a 2. stupeň hodnotenia kreditnej kvality 10 %
a to bez ohľadu na ich zostatkovú dobu do splatnosti alebo na typ kupónu; v prípade ak
sa reálna hodnota aktív typu ABS, krytých dlhopisov a nekrytých dlhových cenných
papierov vydaných úverovými inštitúciami určí výpočtom teoretickej ceny, okrem
bežne uplatňovanej oceňovacej zrážky sa uplatní aj dodatočná oceňovacia zrážka
vo forme zníženia ocenenia vo výške 5 %.
(3) Krytý dlhopis vo vlastnom použití podlieha dodatočnej oceňovacej zrážke
vo výške
a) 8 % pre kryté dlhopisy vo vlastnom použití so stupňom kreditnej kvality 1 a 2 a
b) 12 % pre kryté dlhopisy vo vlastnom použití so stupňom kreditnej kvality 3.
(4)Krytým dlhopisom vo vlastnom použití pre účely odseku 3 sa rozumie krytý
dlhopis vydaný alebo zaručený buď samotnou zmluvnou stranou Eurosystému alebo
subjektmi, s ktorými má zmluvná strana Eurosystému úzke väzby podľa § 36. Ak
dodatočnú oceňovaciu zrážku podľa odseku 3 nebude možné uplatniť v systéme
riadenia kolaterálov NBS alebo triparty agentom alebo v systéme autokolateralizácie
TARGET2-Securities, potom sa dodatočná oceňovacia zrážka uplatní v takýchto
systémoch alebo triparty agentom na celú hodnotu emisie krytého dlhopisu, ktorý môže
byť vo vlastnom použití.
(5)Výška oceňovacích zrážok uplatňovaná pre obchodovateľné aktívum
s nulovým kupónom alebo s kupónom s pevne určenou úrokovou sadzbou je uvedená
v prílohe č. 12 tabuľke č.1.
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(6) Výška oceňovacích zrážok uplatňovaná pre obchodovateľné aktívum
s kupónom s pohyblivou úrokovou sadzbou, ktoré je zaradené do prvej až štvrtej
kategórie oceňovacích zrážok je rovnaká ako výška oceňovacích zrážok pre
obchodovateľné aktívum s pevne určeným kupónom a zostatkovou dobou do splatnosti
v rozpätí od jedného dňa do jedného roka vždy podľa príslušnej kategórie oceňovacích
zrážok a stupňa kreditnej kvality obchodovateľného aktíva.
(7) Obchodovateľné aktívum, ktoré je zaradené do prvej až štvrtej kategórie
oceňovacích zrážok a pri ktorom dochádza k zmene hodnoty kupónu po viac ako jednom
roku, sa považuje za aktívum s kupónom s pevne určenou úrokovou sadzbou a hodnota
jeho oceňovacej zrážky sa určí podľa jeho zostatkovej splatnosti.
(8) Obchodovateľné aktívum s viac ako jedným druhom určenia úrokovej sadzby
kupónu, ktoré je zaradené do prvej až štvrtej kategórie oceňovacích zrážok, je pri
určovaní výšky oceňovacej zrážky posudzované podľa druhu určenia úrokovej sadzby
kupónu v zostávajúcich kupónových obdobiach. Pritom sa berú do úvahy všetky druhy
určení úrokových sadzieb kupónov počas zostávajúcich kupónových období. Oceňovacia
zrážka uplatňovaná na takéto obchodovateľné aktívum sa určí na úrovni najvyššej
zo zrážok, platných pre obchodovateľné aktívum s rovnakou zostatkovou splatnosťou
a stupňom kreditnej kvality, ktoré sa líšia len druhom určenia úrokovej sadzby kupónu
v zostávajúcich kupónových obdobiach.
(9) Výška oceňovacej zrážky uplatňovaná na obchodovateľné aktívum s kupónom
s pevne určenou úrokovou sadzbou, sa uplatní aj na obchodovateľné aktívum s rovnakou
zostatkovou splatnosťou podľa príslušnej kategórie oceňovacích zrážok a stupňa
kreditnej kvality, ktoré je zaradené do prvej až štvrtej kategórie oceňovacích zrážok a
ktorého kupón je určený podľa dlhových cenných papierov viazaných na infláciu
v eurozóne.

(10) Ak sa reálna hodnota zábezpeky prijatej od zmluvnej strany NBS v porovnaní
s hodnotou jej úverových operácií zníži pod hodnotu hraničného bodu 0,5 %, z dôvodu
denného oceňovania zábezpeky trhovým princípom zohľadňujúcim oceňovaciu zrážku,
NBS bude uplatnením výzvy na vyrovnanie vyžadovať od zmluvnej strany NBS dodanie
ďalšej zábezpeky alebo peňažných prostriedkov tak, aby reálna hodnota zábezpeky bola
rovná alebo vyššia ako je hodnota vykonaných úverových operácií.
(11) V systéme združovania zábezpek môžu zmluvné strany NBS denne dodávať
alebo vyberať obchodovateľné aktíva, riadiť svoj účet na združovanie zábezpek tak aby
reálna hodnota združených zábezpek bola vždy rovná alebo vyššia ako je reálna hodnota
vykonaných úverových operácií.
(12) V prípade využívania služieb triparty agenta je oceňovanie na základe
informácie zaslanej NBS delegované na triparty agenta.“.
8. V § 47 odsek 2 znie:
„(2) Výška oceňovacej zrážky uplatňovaná pre úverovú pohľadávku s pevnou
úrokovou sadzbou a nulovou úrokovou sadzbou a pre úverovú pohľadávku, ktorej
úroková sadzba je viazaná na referenčnú sadzbu inflácie je uvedená v prílohe č. 12
tabuľke č. 2.“.
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9.

V § 52 odseky 1, 2 a 4 znejú:
„(1) NBS na cezhraničné použitie zábezpeky, akceptovateľnej pri všetkých
úverových operáciách Eurosystému používa korešpondenčný model centrálnych bánk
podľa prílohy č. 13. V prípade neobchodovateľných aktív, ktorými sú úverové
pohľadávky, aktíva typu RMBD a aktíva typu DECC, je cezhraničné použitie možné len
podľa postupov korešpondenčného modelu centrálnych bánk. Aktíva uložené v
korešpondenčnej centrálnej banke sa využijú iba na zabezpečenie úverových operácií
Eurosystému.
(2) Pri cezhraničnom použití obchodovateľných aktív ako zábezpeky môže
zmluvná strana NBS využiť aj riadenie zábezpeky prostredníctvom akceptovateľného
prepojenia medzi depozitármi cenných papierov. Priame alebo sprostredkované
prepojenie medzi depozitármi cenných papierov umožňuje zmluvnej strane NBS
zábezpeku emitovanú v emitentskom depozitári držať na majetkovom účte v inom
(investorskom) depozitári za predpokladu akceptovateľného prepojenia medzi týmito
depozitármi. Emitentský, sprostredkujúci ako aj investorský depozitár musia byť
schválené Eurosystémom na základe pravidiel na hodnotenie systémov vyrovnania a
prepojení Eurosystému. Emitentský depozitár nachádzajúci sa mimo Eurosystému a
zábezpeka emitovaná v tomto depozitári, ako aj prepojenia na cezhraničné použitie
zábezpeky, musia byť na základe hodnotenia Eurosystému v súlade so štandardami a
postupmi uvedenými v pravidlách na hodnotenie systémov vyrovnania a prepojení
Eurosystému. Aktualizované údaje o akceptovateľnosti prepojení jednotlivých
depozitárov sú publikované na webovom sídle ECB. Zábezpeka vedená prostredníctvom
akceptovateľného prepojenia sa môže využiť aj na iné účely ako len na účely úverových
operácií Eurosystému.“.
(4) Obchodovateľné aktíva sa môžu používať prostredníctvom účtu NCB
v systéme vyrovnania obchodov s cennými papiermi umiestnenom v krajine, ktorá nie je
krajinou predmetnej NCB, ak použitie takéhoto účtu schválil Eurosystém. Všetky typy
obchodovateľných aktív musia byť prevoditeľné v zaknihovanej podobe a musia byť
evidované a schopné vyrovnania prostredníctvom účtu v NCB alebo prostredníctvom
SSS v štáte eurozóny, ktorý musí byť na základe hodnotenia Eurosystému v súlade so
štandardami a postupmi uvedenými v pravidlách na hodnotenie systémov vyrovnania a
prepojení Eurosystému, aby bezchybnosť a realizácia zábezpeky podliehala právu štátu
eurozóny. Zmluvné strany uskutočnia prevod akceptovateľných aktív prostredníctvom
svojich účtov na vyrovnanie cenných papierov v SSS, ktorý bol schválený Eurosystémom
na základe pravidiel na hodnotenie systémov vyrovnania a prepojení Eurosystému.
Zmluvné strany, ktoré nemajú majetkový účet cenných papierov v úschove v národnej
centrálnej banke alebo účet na zúčtovanie cenných papierov v systéme vyrovnania
obchodov s cennými papiermi, ktorý je v súlade so štandardami a postupmi uvedenými v
pravidlách na hodnotenie systémov vyrovnania a prepojení Eurosystému, môžu vyrovnať
transakcie prostredníctvom účtu na zúčtovanie cenných papierov alebo prostredníctvom
majetkového účtu cenných papierov v úschove v korešpondenčnej úverovej inštitúcii.“.

10. V prílohe č. 12 názov tabuľky č. 2 znie:
„Tabuľka č. 2 Výška zrážok uplatňovaná na úverové pohľadávky s pevnou úrokovou
sadzbou a nulovou úrokovou sadzbou a pre úverové pohľadávky, ktorých úroková sadzba
je viazaná na referenčnú sadzbu inflácie.“.
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Čl. II
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 25. januára 2016.

Jozef Makúch v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar: odbor riadenia rizika

