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12/2020
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska
z 9. júna 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska
č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému
v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov
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, rozhodnutia NBS č. 1/2016, rozhodnutia NBS č. 24/2016, rozhodnutia NBS
č. 7/2017, rozhodnutia NBS č. 2/2018, rozhodnutia NBS č. 8/2019, rozhodnutia NBS č. 6/2020
a rozhodnutia NBS č. 8/2020 sa mení a dopĺňa takto:
1.

2.

V § 37 odsek 5 znie:
„(5) Vlastné osvedčenie o existencii úverovej pohľadávky predkladané podľa odseku
4 písm. b) musí obsahovať záväzné vyhlásenie zmluvnej strany NBS, že
a) úverová pohľadávka existuje,
b) úverová pohľadávka spĺňa kritériá akceptovateľnosti uplatňované Eurosystémom,
c) úverová pohľadávka použitá ako zábezpeka v operáciách Eurosystému nie je zároveň
použitá ako zábezpeka v prospech tretej strany a že túto zábezpeku zmluvná strana NBS
nepoužije v prospech tretej strany ani v budúcnosti, v čase kedy je táto viazaná
v operáciách s NBS.“.
V § 37 odsek 10 znie:
„(10) Ak je ako zábezpeka v úverových operáciách Eurosystému použitá
akceptovateľná úverová pohľadávka, zmluvná strana NBS v rámci záväzkových
zmluvných vzťahov so svojimi dlžníkmi musí písomne zabezpečiť vylúčenie
započítateľnosti akceptovateľnej úverovej pohľadávky tak, že dlžník z akceptovateľnej
úverovej pohľadávky nemôže využiť právo započítania tejto úverovej pohľadávky počas
celej doby, keď je úverová pohľadávka poskytnutá ako zábezpeka v úverových operáciách
Eurosystému, a to ani v prípade jej ďalšieho postúpenia ako zábezpeky. Bezpodmienečný
zmluvný záväzok dlžníka s týmto vylúčením započítateľnosti preukazuje zmluvná strana
NBS predložením príslušnej zmluvnej dokumentácie uzavretej medzi zmluvnou stranou
NBS a jej dlžníkom, ktorá obsahuje požadované ustanovenie o vylúčení započítateľnosti
úverovej pohľadávky.“.

3.

§ 37 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Zmluvná strana NBS je povinná bezodkladne, najneskôr však nasledujúci
pracovný deň informovať NBS o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť aktuálne
zmluvné operácie s NBS, najmä ak ide o zmenu hodnoty úverovej pohľadávky, predčasné
alebo úplné splatenie úverovej pohľadávky alebo o zmenu kritérií akceptovateľnosti, ktoré
majú priamy vplyv na akceptovateľnosť úverovej pohľadávky.“.
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4.

§ 63 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:
„(5) S účinnosťou od 15. júna 2020 do 29. septembra 2021 bude NBS prijímať
ako zábezpeku v úverových operáciách Eurosystému aj úverové pohľadávky, ktoré spĺňajú
všetky kritériá akceptovateľnosti pre úverové pohľadávky podľa šiestej časti tohto
rozhodnutia, s výnimkou ustanovení o minimálnej požadovanej úrovni kreditnej kvality
a zdrojoch hodnotenia kreditnej kvality.
(6) Minimálna kreditná kvalita úverových pohľadávok podľa odseku 5 môže byť
na úrovni 4. stupňa kreditnej kvality harmonizovanej ratingovej stupnice Eurosystému
zodpovedajúcej PD počas nasledovného roka najviac 1 % a na úrovni 5. stupňa kreditnej
kvality harmonizovanej ratingovej stupnice Eurosystému zodpovedajúcej PD počas
nasledovného roka najviac 1,5 %. Kreditná kvalita týchto úverových pohľadávok môže byť
určená, okrem zdrojov hodnotenia kreditnej kvality podľa § 38, aj na základe systému
hodnotenia kreditnej kvality typu IRB, ktorý je schválený podľa osobitného predpisu,41aa)
a ktorý nespĺňa podmienky podľa § 38 ods. 8 až 10. Systémy hodnotenia kreditnej kvality
typu IRB podľa tohto odseku sa riadia pravidlami procesu hodnotenia výkonnosti systémov
ECAF podľa § 39.
(7) Na úverové pohľadávky podľa odsekov 5 a 6, ktorých kreditná kvalita je na
úrovni 4. stupňa a 5. stupňa kreditnej kvality harmonizovanej ratingovej stupnice
Eurosystému, sa uplatnia oceňovacie zrážky podľa prílohy č. 12a tabuľky č. 3.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41aa znie:
„41aa) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ.“.

5.

V prílohe 12a sa za tabuľku č. 2 pripája nová tabuľka č. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Tabuľka č. 3 Výška zrážok uplatňovaná na úverové pohľadávky podľa § 63 ods. 5 - 7
(v %)
Kreditná
kvalita
Zostatková
splatnosť
(v rokoch) 1)

Stupeň 3

Stupne 1 a 2
Pevný typ
úrokovej
sadzby

Pohyblivý
typ úrokovej
sadzby

Pevný typ
úrokovej
sadzby

Stupeň 4

Pohyblivý
typ úrokovej
sadzby

Pevný
a pohyblivý typ
úrokovej sadzby

Stupeň 5
Pevný
a pohyblivý typ
úrokovej sadzby

[0, 1)

6,4

6,4

12

12

28

40

[1, 3)

9,6

6,4

22,4

12

38,4

48

[3, 5)

12,8

6,4

29,2

12

41,6

51,2

[5, 7)

14,8

9,6

34,4

22,4

44

52,8

[7, 10)

19,2

12,8

36

29,2

45,6

54,4

[10, ∞)

28

14,8

38,4

34,4

48

56

Vysvetlivky:
1) Interval [0, 1) znamená zostatkovú splatnosť alebo WAL menšiu ako jeden rok; interval [1, 3)
znamená zostatkovú splatnosť alebo WAL rovnú alebo väčšiu ako jeden rok a menšiu ako tri
roky; interval [3, 5) znamená zostatkovú splatnosť alebo WAL rovnú alebo väčšiu ako tri roky
a menšiu ako päť rokov, a tak ďalej.“.
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Čl. II
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 15. júna 2020.

Peter Kažimír v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar: odbor riadenia rizika
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