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ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
z 5. apríla 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 8/2015
o podmienkach otvorenia a vedenia účelového
peňažného účtu v TARGET2-SK
Národná banka Slovenska podľa § 6 ods. 2 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa
§ 45 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o platobných službách“) rozhodla:
Čl. I
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 8/2015 z 9. júna 2015 o podmienkach
otvorenia a vedenia účelového peňažného účtu v TARGET2-SK sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 47 sa na konci pripája táto veta:
„Autokolateralizácia sa skladá z dvoch odlišných transakcií, jednou je poskytnutie
autokolateralizácie a druhou je jej splatenie, pričom môže zahŕňať aj tretiu transakciu pre
prípadný prevod zábezpeky. Na účely § 14 vstupujú všetky tri transakcie do systému a
stávajú sa neodvolateľnými v rovnakom momente ako transakcia spočívajúca
v poskytnutí autokolateralizácie.“.
2. V § 14 odsek 3 znie:
„(3) Centrálne banky Eurosystému a pripojené národné centrálne banky na jednej
strane a všetky centrálne depozitáre cenných papierov zapojené do T2S na strane druhej
podpíšu dohodu o výmene informácií v prípade konkurzu účastníka a o zodpovednosti
všetkých signatárov dohody. Dva týždne po tom, ako ECB potvrdí všetkým signatárom
dohody, že postupy pre výmenu uvedených informácií boli vytvorené a schválené
všetkými zmluvnými stranami, nahradia sa pravidlá uvedené v odseku 2 pravidlami
uvedenými v odseku 4.“.
3. V § 22 odsek 1 znie:
„(1) Účasť majiteľa DCA účtu v TARGET2-SK sa bez predchádzajúceho
oznámenia okamžite ukončí alebo pozastaví, ak nastane jeden z prípadov neplnenia a to
začatie konkurzného konania alebo ak majiteľ DCA účtu prestal spĺňať kritériá prístupu,
ktoré sú ustanovené v § 4. Prijatie opatrenia na riešenie krízovej situácie podľa
osobitného predpisu13a) voči majiteľovi DCA účtu sa nepovažuje za začatie konkurzného
konania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

,,13a) Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
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4.

V § 22 odsek 4 znie:
,,(4) Ak Národná banka Slovenska pozastaví alebo ukončí účasť majiteľa DCA účtu
v TARGET2-SK podľa odseku 1 alebo 2, bezodkladne informuje o takomto pozastavení
alebo ukončení účasti tohto majiteľa DCA účtu, ostatné centrálne banky, majiteľov DCA
účtov a majiteľov PM účtov vo všetkých systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2
prostredníctvom správy vysielanej ICM alebo správy vysielanej prostredníctvom T2S.
Táto správa sa považuje za vyslanú národnou centrálnou bankou majiteľa DCA účtu,
ktorý správu prijme.“.

5.

V § 22 ods. 8 sa slovo ,,prijatí“ nahrádza slovom ,,schválení“.

6.

V prílohe č. 1 bode 2 sa slová ,,od predplatenia“ nahrádzajú slovami ,,od nastavenia
odoberania“.

7.

V prílohe č. 2 bode 2 písm. a) sa slovo ,,Platca“ nahrádza slovom ,,Platiteľ“.

8.

V prílohe č. 2 bode 3 písm. a) bode 2 posledná veta znie:
,,Výška náhrady škody sa zníži alebo prípadne zvýši o akékoľvek úroky alebo poplatky
týkajúce sa peňažných prostriedkov z nevyrovnaných platobných príkazov uložených v
Eurosystéme, a“.

9.

V prílohe č. 4 bode 7 písm. b) sa slová ,,na zabezpečenie“ nahrádzajú slovami ,,pre
prípad“.

10. Príloha č. 6 znie:
,,Príloha č. 6 k rozhodnutiu NBS č. 8/2015
ROZPIS POPLATKOV A FAKTURÁCIA
Poplatky za služby T2S
Majiteľom hlavných PM účtov sa za služby T2S súvisiace s DCA účtami účtujú tieto
poplatky:
Tarifné položky
Služby vyrovnania
Príkazy na prevod likvidity
z DCA účtu na DCA účet
Pohyb v rámci zostatku
(t. j. blokovanie, odblokovanie,
rezervácia likvidity atď.)
Informačné služby
Správy A2A
Vyhľadávania A2A

Cena

Vysvetlenie

9 eurocentov

za prevod

6 eurocentov

za transakciu

za obchodnú položku v každej
vygenerovanej správe A2A
0,7 eurocenta za vyhľadávanú obchodnú položku
v každom vygenerovanom
vyhľadávaní A2A
0,4 eurocenta
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Vyhľadávania U2A
Stiahnuté vyhľadávania U2A
Správy zhrnuté do súboru
Prenosy

10
eurocentov
0,7
eurocentov

za použitú funkciu vyhľadávania

za vyhľadávanú obchodnú položku
v každom vygenerovanom
a stiahnutom vyhľadávaní U2A
0,4 eurocenta za správu v súbore
1,2 eurocenta za prenos
Čl. II

Vo Vestníku Národnej banky Slovenska sa vyhlási úplné znenie rozhodnutia Národnej
banky Slovenska č. 8/2015 o podmienkach otvorenia a vedenia účelového peňažného účtu v
TARGET2-SK ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto rozhodnutím Národnej
banky Slovenska.

Čl. III
Toto rozhodnutie NBS nadobúda účinnosť 15. apríla 2016.

Jozef Makúch v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar: odbor platobného styku
Vypracoval: JUDr. Ing. Andrej Horský, tel. č.: 5787 2965

