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Rozhodnutie
Národnej banky Slovenska
z 12. novembra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2015
o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK
v znení neskorších predpisov
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 rozhodla:
Čl. I
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2015 z 9. júna 2015 o podmienkach
otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 9/2016,
rozhodnutia NBS č. 13/2017 a rozhodnutia NBS č. 11/2018 sa mení a dopĺňa takto:
1.

V § 2 odsek 29 znie:
,,(29) ICM sa rozumie SSP informačný a kontrolný SSP modul, ktorý umožňuje
majiteľom PM účtu získavať informácie on-line a poskytuje im možnosť zadávať príkazy
na prevod likvidity, riadiť likviditu a, ak je to možné, iniciovať v prípade núdzovej
prevádzky zálohové príkazy alebo príkazy do núdzového riešenia.“.

2.

V § 2 odsek 36 znie:
,,(36) Núdzovým riešením sa rozumie funkcia SSP, ktorá umožňuje spracovanie
veľmi kritických a kritických platieb v prípade núdzovej prevádzky.“.

3.

V § 4 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „aktívne na peňažných trhoch“.

4.

V § 4 ods. 3 písmeno c) znie:
„c) obchodníkov s cennými papiermi so sídlom
1. v Európskej únii alebo v Európskom hospodárskom priestore vrátane tých, ktorí
konajú prostredníctvom pobočky so sídlom v Európskej únii alebo v Európskom
hospodárskom priestore,
2. mimo Európskeho hospodárskeho priestoru za predpokladu, že konajú
prostredníctvom pobočky so sídlom v Európskej únii alebo v Európskom
hospodárskom priestore,“.

5.

V § 8 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) v prípade subjektov uvedených v § 4 ods. 1 písm. b) alebo ods. 3 písm. c) druhom
bode predložiť národné stanovisko vzor ktorého je uvedený v prílohe č. 3, ak ho
Národná banka Slovenska požaduje; Národná banka Slovenska ho nemusí požadovať,
ak prijala už v inej súvislosti informácie a vyjadrenia, ktoré sa majú poskytnúť
v takomto národnom stanovisku,“.
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6.

V § 11 ods. 11 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú tieto slová:
„alebo ak sa na nich vzťahujú opatrenia na predchádzanie kríze alebo opatrenia krízového
riadenia podľa osobitného predpisu16a) alebo iné porovnateľné platné právne predpisy.“.

7.

Doterajší text § 28 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ak sa vyskytne udalosť uvedená v odseku 1, Eurosystém poskytuje núdzové
riešenie. Pripojenie sa do núdzového riešenia a jeho používanie je povinné pre účastníkov,
ktorých Národná banka Slovenska považuje za dôležitých v tomto ohľade. Ostatní
účastníci sa môžu pripojiť do núdzového riešenia na vlastnú žiadosť.“.

8.

V § 29 ods. 3 sa za slovo „požiadavky“ vkladá čiarka a slová „najmä s ohľadom na
kybernetickú bezpečnosť alebo predchádzanie podvodom,“.

9.

§ 29 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Účastníci poskytnú Národnej banke Slovenska ich vlastné osvedčenie pre
TARGET2 a potvrdenie o splnení požiadaviek poskytovateľa sieťových služieb TARGET2
na bezpečnosť koncového bodu. Ak účastníci nespĺňajú tieto požiadavky na bezpečnosť,
predložia dokument, v ktorom uvedú alternatívne zmierňujúce opatrenia, ktoré sú
pre Národnú banku Slovenska dostatočné. Účastníci, ktorí využívajú prístup
prostredníctvom internetu, poskytnú Národnej banke Slovenska ich vlastné osvedčenie pre
TARGET2.

(6) Účastníci, ktorí v súlade s § 5 ods. 2 až 4 umožňujú tretím osobám prístup k ich PM účtom,
sú povinní prijať opatrenia vo vzťahu k riziku vyplývajúcemu z umožnenia takéhoto
prístupu v súlade s bezpečnostnými požiadavkami ustanovenými v odsekoch 1 až 5.
Vo vlastnom osvedčení podľa odseku 5 sa uvedie, že účastník ukladá splnenie požiadaviek
poskytovateľa sieťových služieb TARGET2 na bezpečnosť koncového bodu tretím
osobám, ktoré majú prístup k PM účtu tohto účastníka.“.
10. V § 30 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) umožňuje účastníkom iniciovať zálohové platby na redistribúciu likvidity a zálohové
núdzové platby alebo príkazy do núdzového riešenia, ak zlyhá platobná
infraštruktúra účastníka,“.
11. V § 39 ods. 3 písm. c) sa za slovo „dohľad“ vkladajú slová „ a zodpovedným za riešenie
krízových situácií“.
12. V prílohe č. 1 druhom bode ods. 1 piaty riadok znie:
„
MT 202COV

Povinné

Krycia platba

“.
13. V prílohe č. 3 časti II. NÁRODNÉ STANOVISKO časti 3. STANOVISKO bod 3.2 znie:
„3.2 Všeobecné otázky týkajúce sa konkurzu a krízového riadenia
3.2.a. Druhy konkurzného konania a krízového riadenia
Druhy konkurzného konania (vrátane vyrovnania a reštrukturalizácie) –
ktoré na účely tohto stanoviska zahŕňa všetky konania voči aktívam
účastníka alebo voči ktorejkoľvek pobočke, ktorú môže mať v [jurisdikcia]
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– ktoré môžu byť voči účastníkovi vedené v [jurisdikcia], sú len tieto:
[zoznam konaní v pôvodnom jazyku a anglický preklad] (ďalej len
„konkurzné konanie“).
Okrem konkurzného konania môže byť v [jurisdikcia] voči účastníkovi,
akýmkoľvek jeho aktívam alebo ktorejkoľvek pobočke, ktorú môže mať
v [jurisdikcia], vedené [zoznam uplatniteľného moratória, nútenej správy,
alebo akéhokoľvek iného konania, v dôsledku ktorého môže dôjsť
k pozastaveniu platieb od účastníka alebo účastníkovi, alebo môžu byť
uložené obmedzenia v súvislosti s takýmito platbami, alebo podobné
konania, vrátane opatrení na predchádzanie kríze a opatrení krízového
riadenia, ktoré sú rovnocenné s opatreniami vymedzenými v osobitnom
predpise16a) v pôvodnom jazyku a anglickom preklade] (ďalej len
„konanie“).
3.2.b. Konkurzné zmluvy
[Jurisdikcia] alebo niektoré správne celky v rámci [jurisdikcia], ako je
uvedené, je/sú stranou týchto konkurzných zmlúv: [v prípade potreby
uviesť tie, ktoré majú alebo môžu mať dosah na toto stanovisko].“.
14. V prílohe č. 4 šiestom bode sa pred písmeno a) vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a) Národná banka Slovenska sa pripojí k núdzovému riešeniu,“.
Doterajšie písmená a) až g) sa označujú ako písmená b) až h).
15. V prílohe č. 4 šiestom bode písmená b) a c) znejú:
„b) Ak to Národná banka Slovenska považuje za potrebné, spustí núdzové spracovávanie
príkazov s použitím núdzového riešenia. V takých prípadoch sa účastníkom
a pridruženým systémom poskytujú služby len v minimálnom rozsahu. Národná
banka Slovenska oznámi účastníkom a pridruženým systémom začiatok núdzovej
prevádzky akýmikoľvek dostupnými komunikačnými prostriedkami alebo s
použitím iných prostriedkov.
c)
Počas núdzovej prevádzky príkazy zadávajú účastníci a schvaľuje ich Národná banka
Slovenska. Okrem toho môžu pridružené systémy predložiť súbory obsahujúce
platobné pokyny, ktoré môže Národná banka Slovenska vložiť do núdzového
riešenia.“.
16. V prílohe č. 4 šiestom bode písmená e) a f) znejú:
„e) Platby potrebné na odstránenie systémového rizika sa považujú za „kritické“
a Národná banka Slovenska môže rozhodnúť, že pristúpi k ich núdzovému
spracovaniu.
f)
Účastníci zadávajú príkazy na účely núdzovej prevádzky priamo do núdzového
riešenia a informácie sa príjemcom platieb poskytujú prostredníctvom faxu, alebo
e-mailu. Pridružené systémy predkladajú Národnej banke Slovenska súbory, ktoré
obsahujú platobné pokyny, a oprávnenie pre Národnú banku Slovenska na ich
vloženie do núdzového riešenia. Výnimočne môže Národná banka Slovenska tiež
manuálne zadávať platby v mene účastníkov. Informácie o zostatkoch na účtoch a o
zápisoch týkajúcich sa zaúčtovania na ťarchu účtu a pripísania v prospech účtu
možno získať prostredníctvom Národnej banky Slovenska.“.
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17. V prílohe č. 4 siedmom bode písm. a) sa slová „zálohové jednorazové platby“ nahrádzajú
slovami „zálohové platby na redistribúciu likvidity“.
18. V prílohe č. 6 ods. 13 v tabuľke tretí a štvrtý riadok znejú:
„
Príkazy na prevod likvidity z T2S
DCA účtu na T2S DCA účet
Pohyb v rámci zostatku (a to
blokovanie, odblokovanie, rezervácia
likvidity a iné)
“.

14,1 eurocenta

za prevod

9,4 eurocenta

za transakciu

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 rozhodnutím NBS č. 9/2016,
rozhodnutím NBS č. 13/2017, rozhodnutím NBS č. 11/2018 a týmto rozhodnutím Národnej
banky Slovenska.
Čl. III
Toto rozhodnutie NBS nadobúda účinnosť 17. novembra 2019.

Peter Kažimír v. r.
guvernér
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