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ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
z 5. apríla 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2015
o podmienkach otvorenia a vedenia PM 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. 7/2015 z 9. júna 2015 o podmienkach
otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK sa mení a dopĺňa takto:
1.

V § 2 odsek 26 znie:
,,(26) Dostupnou likviditou sa rozumie kreditný zostatok na PM účte účastníka a ak
je to možné uplatniť, akákoľvek vnútrodenná úverová linka poskytnutá príslušnou
národnou centrálnou bankou eurozóny vo vzťahu k takémuto účtu, ktorá sa však ešte
nečerpala alebo ak je to možné uplatniť, bola znížená o sumu akýchkoľvek spracovaných
rezervácií likvidity na PM účte alebo o sumu blokovania peňažných prostriedkov
na DCA účte.“.

2.

V § 2 odsek 43 znie:
,,(43) Povolením na inkaso sa rozumie všeobecný pokyn platiteľa jeho centrálnej
banke oprávňujúci a zaväzujúci túto centrálnu banku vyrovnať určitú sumu na ťarchu
účtu platiteľa na základe prijatia platného príkazu na inkaso zo strany príjemcu platby.“.

3.

V § 7 odsek 3 znie:
,,(3) Majiteľ hlavného PM účtu je povinný platiť poplatky podľa prílohy č. 6, ktoré
súvisia s otvorením a vedením každého DCA účtu prepojeného s PM účtom a to bez
ohľadu na obsah zmluvných alebo iných dojednaní medzi týmto majiteľom PM účtu a
majiteľom DCA účtu alebo na nedodržiavanie týchto dojednaní.“.

4.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
,,(4) Majiteľ PM účtu, ktorý je majiteľom DCA účtu, ktorý sa používa
na autokolateralizáciu, je povinný platiť sankčné poplatky podľa osobitného
predpisu.12)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

,,12) § 5 ods. 5 písm. d) rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 10/2015 z 9. júna 2015
o všeobecných podmienkach poskytovania autokolateralizácie Národnou bankou
Slovenska.“.
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5.

V § 35 odsek 1 znie:
„(1) Účasť účastníka v TARGET2-SK sa bez predchádzajúceho oznámenia okamžite
ukončí alebo pozastaví, ak nastane jeden z prípadov neplnenia a to začatie konkurzného
konania alebo ak účastník prestal spĺňať kritériá prístupu, ktoré sú ustanovené v § 4.
Prijatie opatrenia na riešenie krízovej situácie podľa osobitného predpisu16a) voči
majiteľovi PM účtu sa nepovažuje za začatie konkurzného konania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

,,16a) Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

,,17) § 6 ods. 1 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 12/2016 z 5. apríla 2016 o všeobecných
podmienkach poskytovania vnútrodenného úveru Národnou bankou Slovenska.“.

7.

V § 35 odsek 4 znie:
„(4) Ak Národná banka Slovenska pozastaví alebo ukončí účasť majiteľa PM účtu
v TARGET2-SK podľa odseku 1 alebo 2, bezodkladne informuje o pozastavení alebo
ukončení účasti tohto majiteľa PM účtu, ostatné centrálne banky, majiteľov PM účtov a
majiteľov DCA účtov
vo všetkých systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2
prostredníctvom správy vysielanej ICM alebo správy vysielanej T2S. Táto správa sa
považuje za správu vydanú národnou centrálnou bankou majiteľa PM účtu, ktorý správu
prijme.“.

8.

V § 35 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 8.

9.

V § 35 ods. 8 sa slovo ,,prijatí“ nahrádza slovom ,,schválení“.

10. V § 39 ods. 1 sa za slová ,,informácie týkajúce sa účastníka“ vkladá čiarka a slová
,,účastníkov z tej istej skupiny“.
11. V prílohe č. 2 bode 2 písm. a) sa slovo ,,Platca“ nahrádza slovom ,,Platiteľ“.
12. V prílohe č. 2 bode 3 písm. a) bode ii. posledná veta znie:
,,Výška náhrady škody sa zníži alebo prípadne zvýši o akékoľvek úroky alebo poplatky
z uložených peňažných prostriedkov v Eurosystéme, ktoré boli k dispozícii v dôsledku
nevyrovnania platobných príkazov; a“.
13. V prílohe č. 4 bode 4 písm. b) znie:
,,b) V prípade, ak sa prevádzka SSP alebo platforma T2S premiestni z jedného regiónu
(región 1) do iného regiónu (región 2), účastníci vyvinú maximálne úsilie
na obnovenie svojich pozícií k okamihu, kedy došlo k zlyhaniu alebo
k nepredvídaným vonkajším udalostiam a poskytnú Národnej banke Slovenska
všetky informácie, ktoré sú významné v tomto ohľade.“.
14. V prílohe č. 4 sa bod 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
,,c) Ak sa prevod likvidity z PM účtu na DCA účet zaúčtuje na ťarchu PM účtu účastníka
v SSP v regióne 1, ale po zosúladení sa neukáže ako zaúčtovaný v SSP v regióne 2,

čiastka 10/2016
Vestník NBS – rozhodnutie NBS č. 9/2016
211
__________________________________________________________________________________

Národná banka Slovenska, ak je zodpovedná za účastníka, zaúčtuje príslušnú sumu
na ťarchu PM účtu účastníka v regióne 2, aby vrátila zostatok na PM účte účastníka
na úroveň, na ktorej bol pred premiestnením.“.
15. V prílohe č. 9 bode 1 ods. 3 sa slová ,,troch rokov“ nahrádzajú slovami ,,piatich rokov.“.

Čl. II
Vo Vestníku Národnej banky Slovenska sa vyhlási úplné znenie rozhodnutia Národnej
banky Slovenska č. 7/2015 z 9. júna 2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM 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
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