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14/2020
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska
z 28. júla 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, rozhodnutia NBS č. 8/2020 a rozhodnutia NBS č. 12/2020 sa dopĺňa takto:
1.

§ 63 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:
„(8) S účinnosťou od 10. augusta 2020 do 29. septembra 2021 bude NBS prijímať
ako zábezpeku v úverových operáciách Eurosystému aj úverové pohľadávky, ktoré
spĺňajú podmienky podľa odsekov 5 a 6, a zároveň nespĺňajú všetky požiadavky na
vylúčenie započítateľnosti akceptovateľnej úverovej pohľadávky podľa § 37 ods. 10.
(9) Úverové pohľadávky podľa odseku 8 môžu byť prijímané ako zábezpeka, len
ak vznikli pred 1. januárom 2018 a zmluvná strana NBS v rámci záväzkových zmluvných
vzťahov so svojimi dlžníkmi písomne zabezpečila vylúčenie započítateľnosti
akceptovateľnej úverovej pohľadávky iným spôsobom primerane podľa § 37 ods. 10.
(10) Na úverové pohľadávky podľa odsekov 8 a 9 sa uplatnia oceňovacie zrážky
podľa prílohy č. 12a tabuľky č. 3. V prípade potreby vyššieho zabezpečenia voči riziku
započítania môže NBS na tieto úverové pohľadávky uplatniť dodatočné oceňovacie
zrážky, ktorých hodnota sa určí výpočtom podľa prílohy č. 12a. Na zabezpečenie výpočtu
týchto dodatočných zrážok je zmluvná strana NBS povinná na základe výzvy NBS
poskytnúť NBS súčinnosť oznámením požadovaných informácií.“.

2.

V prílohe č. 12a v nadpise tabuľky č. 3 sa slová „§ 63 ods. 5 - 7“ nahrádzajú slovami
„§ 63 ods. 5 a 6“.
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3.

V prílohe č. 12a sa za tabuľku č. 3 dopĺňa text, ktorý znie:
„ Spôsob výpočtu dodatočných zrážok pre úverové pohľadávky podľa § 63 ods. 8
a 9, v prípade potreby vyššieho zabezpečenia voči riziku započítania
0,5 x PHP/∑ÚP x 100 = hodnota dodatočnej zrážky zaokrúhlená na 1 desatinné miesto
Použité skratky
PHP = priemerná hodnota protipohľadávok dlžníka úverových pohľadávok podľa § 63
ods. 8 a 9 za zvolené obdobie
∑ÚP = celková priemerná hodnota úverových pohľadávok podľa § 63 ods. 8 a 9 za
zvolené obdobie po odpočítaní zrážok.“.

Čl. II
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 10. augusta 2020.

Peter Kažimír v. r.
guvernér
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