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6 PLATOBNÝ STYK
6.1 PRÁVNE A INŠTITUCIONÁLNE
ASPEKTY
Zásadným právnym predpisom európskeho
práva v oblasti poskytovania platobných služieb je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných
službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES
a 2006/48/ES a zrušuje sa smernica 97/5/ES (ďalej
len „smernica o platobných službách“).
Hlavným zámerom smernice o platobných službách je vytvorenie jednotného platobného trhu
v rámci Spoločenstva (vrátane krajín Európskeho
hospodárskeho priestoru), a to zavedením harmonizovaného právneho rámca na vnútornom
trhu EÚ pri poskytovaní platobných služieb.
V priebehu roka 2009 prebiehal proces transpozície
smernice o platobných službách, ktorý sa ukončil
prijatím zákona č. 492/2009 o platobných službách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon o platobných službách“), ktorý nadobudol účinnosť 1. decembra 2009. Z pôvodného zákona sa do zákona o platobných službách prevzali
ustanovenia európskeho práva (platobné systémy
a inštitúcie elektronických peňazí), ako aj ďalšie
ustanovenia (napríklad stály rozhodcovský súd).
Zákon o platobných službách upravuje predovšetkým:
a) poskytovanie platobných služieb v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru v menách
zmluvných štátov Európskeho hospodárskeho priestoru, a to v rozsahu smernice o platobných službách, zohľadňujúc princíp plnej
harmonizácie,
b) poskytovanie ostatných platobných služieb,
a to v rozsahu minimálnych požiadaviek na
poskytovanie takýchto služieb,
c) podmienky na vznik a prevádzkovanie platobných systémov,
d) podmienky na vznik a podnikanie platobných
inštitúcií, a to v rozsahu smernice o platobných službách, zohľadňujúc princíp plnej harmonizácie,
e) podmienky na vznik a podnikanie inštitúcií
elektronických peňazí v rozsahu smernice

o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad
obozretným podnikaním inštitúcií elektronických peňazí,
f ) reklamácie a iné podania a podmienky mimosúdneho riešenia sporov pri poskytovaní
platobných služieb a pri vydávaní a používaní
elektronických peňazí a
g) dohľad nad prevádzkovateľmi platobných systémov, dohľad nad platobnými inštitúciami
a dohľad nad inštitúciami elektronických peňazí.
Zároveň sa prijalo opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra
bankového spojenia, štruktúra medzinárodného
bankového čísla účtu a podrobnosti o vydávaní
prevodníka identiﬁkačných kódov.
Súčasťou slovenského právneho poriadku sú aj
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES):
nariadenie č. 924/2009 o cezhraničných platbách v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2560/2001 a
nariadenie č. 1781/2006 o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody ﬁnančných
prostriedkov.

•
•

S účinnosťou od 1. júla 2003 sa zriadil Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie so
sídlom v Bratislave, ktorý má v súčasnosti dve
komory:
a) komoru pre rozhodovanie sporov z platobného styku,
b) komoru pre rozhodovanie sporov z iných obchodnoprávnych alebo občianskoprávnych
vzťahov, ktorá začala svoju činnosť 1. januára
2004.
V roku 2009 Národná banka Slovenska schválila
návrh Slovenskej bankovej asociácie neplatiť v roku 2009 príspevok na činnosť Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie, a to
vzhľadom na výsledky hospodárenia tohto súdu
a vzhľadom na dostatok ﬁnančných prostriedkov
na činnosť komory pre rozhodovanie sporov z platobného styku. Zároveň Národná banka Slovenska schválila dodatky č. 4 Štatútu a rokovacieho
poriadku Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie.
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6.2 PLATOBNÉ SYSTÉMY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
6.2.1 PLATOBNÝ SYSTÉM EURO SIPS
Národná banka Slovenska vyvinula platobný systém EURO SIPS ako novú generáciu platobného
systému SIPS, ktorý úspešne prevádzkovala od
1. januára 2003. Systém EURO SIPS sa zaviedol
do prevádzky 1. januára 2009 spolu s novou menou euro. Zavedenie eura si vyžiadalo zmenu
v koncepcii medzibankového platobného styku
v Slovenskej republike.
Zavedením eura sa systém EURO SIPS stal výhradne retailovým systémom určeným na spracovanie klientskych platieb. Medzibankové platobné
transakcie sa od 1. januára 2009 spracovávajú
a zúčtovávajú v transeurópskom platobnom systéme TARGET2-SK.
Pôvodný platobný systém SIPS sa transformoval
na pridružený systém k TARGET2-SK. Očakávané
ciele pri transformácii jediného medzibankového platobného systému SIPS na platobný systém
EURO SIPS ako pridružený systém TARGET2-SK sa
realizovali v plnej miere. Platobný systém:
a) spĺňa požiadavky na pridružené systémy TARGET2-SK,
b) realizuje porovnateľnú funkcionalitu ako pôvodný platobný systém SIPS,
c) vykonáva platobné transakcie v eurách,
d) spracováva klientske platobné transakcie
a vykonáva ich klíring,
e) zúčtováva výsledky klíringu domácich klientskych platobných transakcií v platobnom systéme TARGET2-SK,
f ) udržal porovnateľnú cenovú úroveň za služby
s pôvodným platobným systémom SIPS.
V posledný deň roka 2008, 31. decembra, sa
úspešne otvoril prvý prevádzkový deň platobného systému EURO SIPS ako pridruženého platobného systému k TARGET2-SK podľa platného
časového harmonogramu v novej mene euro.
Platobné transakcie sú v platobnom systéme
EURO SIPS spracovávané v dvoch klíringových
cykloch a výsledky klíringových cyklov sú ﬁnančne vyrovnávané v systéme TARGET2-SK. Pravidlá fungovania systému EURO SIPS ustanovuje
prevádzkový poriadok pre účastníkov systému
EURO SIPS a zmluva o platobnom systéme EURO
SIPS, ktorú má Národná banka Slovenska uzatvorenú s každým účastníkom.
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V priebehu roka 2009 bolo 28 aktívnych účastníkov platobného systému EURO SIPS, jeden účastník svoj aktívny prístup zrušil z dôvodu fúzie
s iným účastníkom a jeden nový aktívny účastník
pristúpil do platobného systému.

EURO SIPS A PROJEKT SEPA
Používanie spoločného platidla (eura) v hotovostnom obehu v rámci krajín eurozóny bolo základom na vytvorenie spoločného priestoru pre
platby v eurách aj v bezhotovostnom platobnom
styku. Tento spoločný priestor zastrešuje projekt SEPA (Single Euro Payments Area), ktorého
cieľom je odstránenie rozdielov pri realizovaní
domácich a cezhraničných platieb, zjednotenie
štandardov, pravidiel a postupov pre platobné
systémy všetkých krajín eurozóny.
V priebehu roka bola schválená stratégia implementácie SEPA platobných nástrojov v Slovenskej republike. Stratégia bola výsledkom
vzájomnej spolupráce NBS, MF SR a bankového
sektora.
NBS rozhodla o úprave platobného systému
EURO SIPS na tzv. „SEPA scheme compliant“ platobný systém.
Platobný systém EURO SIPS po implementácii
SEPA pravidiel a štandardov bude musieť spĺňať
predovšetkým tieto kritériá:
a) prenos dát medzi účastníkmi platobného systému bez dodatočných úprav a zmien,
b) všetky transakcie musia byť spracované
spôsobom, ktorý zaručí dodržanie stanovených časových rámcov pre realizáciu SEPA
platieb,
c) všetky poplatky od účastníkov platobného
systému sa jeho prevádzkovateľovi hradia
priamo, nie je možné vyberanie poplatkov
formou zrážok zo SEPA platobnej transakcie,
d) platobný systém musí byť kompatibilný so
SEPA pravidlami, SEPA štandardmi a príslušnými technickými požiadavkami,
e) musí byť zabezpečená transparentnosť prístupových kritérií a prevádzkového poriadku,
f ) musí vyhovovať platným štandardom oversightu Európskej centrálnej banky pre retailové
platobné systémy.
Cieľom Národnej banky Slovenska je plná kompatibilita platobného systému EURO SIPS so
SEPA štandardmi a pravidlami.
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Graf 49 Porovnanie počtu transakcií
uskutočnených v SIPS v rokoch 2006 až
2008 a v EURO SIPS v roku 2009 (mil.)
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nených transakcií podľa jednotlivých mesiacov
rokov 2006 až 2009 zobrazuje graf 49.
Počas roka 2009 systém EURO SIPS zrealizoval
prevody v celkovej hodnote 154,6 mld. €. Graf
50 zobrazuje na porovnanie hodnoty uskutočnených transakcií v jednotlivých mesiacoch rokov
2006 až 2009.
Z dôvodu vyššej transparentnosti vývoja v priebehu roka 2009 ponúkame graf 51, ktorý zobrazuje hodnotu transakcií realizovaných v systéme
počas jednotlivých mesiacov roka 2009.
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6.2.2 PLATBY REALIZOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM EURO
SIPS
V systéme EURO SIPS sa v roku 2009 uskutočnilo
celkovo 155 237 573 transakcií, čo i napriek odlevu počtu medzibankových veľkoobjemových
transakcií do systému TARGET2-SK znamená
nárast o takmer 2 %. Porovnanie počtu uskutoč-

Graf 50 Porovnanie hodnoty transakcií
uskutočnených v SIPS v rokoch 2006 až
2008 a v EURO SIPS v roku 2009 (mld. EUR)
350

6.2.3 PLATOBNÝ SYSTÉM TARGET2
Slovenská republika sa dňom vstupu do eurozóny pripojila do platobného systému TARGET2,
čím sa zavŕšil takmer štvorročný proces prípravy
zmien v platobnej infraštruktúre Slovenskej republiky. Prvým riadnym prevádzkovým dňom
platobného systému TARGET2-SK bol 2. január
2009. V tento deň sa systém TARGET2 rozrástol
o 27 priamych účastníkov a 3 pridružené systémy zo Slovenska. Vďaka dôslednej príprave na
prechod a vďaka testovaniu s celou bankovou
komunitou SR ešte v roku 2008, bol aj začiatok
produkčnej prevádzky bezproblémový. V priebehu prvých prevádzkových dní začali všetci účastníci, ako aj pridružené systémy aktívne využívať
služby systému TARGET2-SK. Počas roka 2009,

Graf 51 Hodnota transakcií uskutočnených
v EURO SIPS v roku 2009 (mld. EUR)
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teda prvého roka prevádzky systému TARGET2-SK, sa nezaznamenali žiadne incidenty, či už na
strane systému, alebo jeho účastníkov, ktoré by
ohrozili plynulé spracovanie platieb alebo narušili jeho prevádzku.
Úspešným spustením prevádzky platobného
systému TARGET2-SK sa však úlohy Národnej
banky Slovenska neskončili, ale naopak, pribudli
nové. Okrem dennej prevádzky systému, konzultačnej a obchodnej podpory jeho účastníkov
a pravidelného testovania procedúr na obnovu
činnosti sa Národná banka Slovenska podieľa na
koordinácii vývoja, zmien, testovania a nasadzovania nových verzií programového vybavenia
platformy SSP, na ktorej je systém TARGET2 prevádzkovaný.
Novými verziami programového vybavenia sa
do platformy SSP implementujú nové funkčnosti
a zmeny, ktoré Eurosystém schváli na základe požiadaviek používateľov systému, a tiež sa nimi odstraňujú identiﬁkované chyby z predchádzajúcej
verzie. Počas roka 2009 sa okrem pravidelnej ročnej aktualizácie platformy SSP, ku ktorej dochádza vždy v novembri daného roka, nasadzovala
v máji aj mimoriadna verzia. Hlavným dôvodom
mimoriadnej verzie bolo odstránenie technických obmedzení pri používaní likvidity jedného
účastníka, ktorý je zároveň účastníkom viacerých
pridružených systémov. Novembrová verzia zase
priniesla zavedenie nového SWIFT-ového štandardu.
Aj počas roka 2009 organizovala Národná banka Slovenska pravidelné pracovné stretnutia
so zástupcami účastníkov TARGET2-SK. Práve
tieto stretnutia slúžia na konzultáciu návrhov
a pripravovaných zmien do systému TARGET2,
koordináciu testovania nových verzií platformy
SSP s účastníkmi, hodnotenie bežnej prevádzky
a sprostredkovanie ďalších relevantných informácií účastníkom TARGET2-SK.
V súvislosti s novými verziami programového vybavenia SSP Národná banka Slovenska v priebehu
roka 2009 dvakrát novelizovala rozhodnutie NBS
č. 10/2008 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK a raz rozhodnutie NBS
č. 9/2008 o podmienkach účasti v TARGET2-SK.
V závere roka 2009 bolo zrejmé, že uvedené rozhodnutia budú začiatkom roka 2010 opäť zmenené v dôsledku potreby ich zosúladenia s novým
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zákonom č. 492/2009 Z. z. o platobných službách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý
nadobudol účinnosť 1. decembra 2009.

6.2.4 PLATBY REALIZOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM
TARGET2-SK
V roku 2009 bolo do platobného systému TARGET2-SK zapojených celkovo 30 účastníkov,
z toho 27 priamych účastníkov vrátane Národnej
banky Slovenska a 3 pridružené systémy (EURO
SIPS, Centrálny depozitár cenných papierov SR,
a. s., First Data Slovakia, a. s.)
Počet účastníkov a ich zastúpenie sa v priebehu roka 2009 menili dvakrát: od 1. apríla 2009
pribudol nový účastník a k 1. júnu 2009 došlo
k zlúčeniu dvoch účastníkov, čím sa ich počet na konci roka zhodoval so začiatkom roka
2009.
V roku 2009 sa prostredníctvom platobného systému TARGET2-SK uskutočnilo viac než
155 tis. transakcií v celkovej hodnote takmer
881,6 mld. €. Vývoj počtu uskutočnených
transakcií podľa jednotlivých mesiacov roka zobrazuje tabuľka 36 a graf 52.
V roku 2009 mal TARGET2-SK 256 prevádzkových dní. Denne sa v systéme spracovalo
v priemere 606 platobných transakcií v celkovej
hodnote takmer 3 444 mil. €. Bližší prehľad prie-

Graf 52 Počet platieb spracovaných
v TARGET2-SK v roku 2009
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Tabuľka 36 Počet a hodnota platieb a ich priemerné denné hodnoty v roku 2009
Počet
pracovných
dní

Počet
platieb

Hodnota
platieb (EUR)

Priemerný počet
platieb denne

Priemerná hodnota
platieb denne (EUR)

Január

21

11 589

163 862 869 611,41

552

7 802 993 791,02

Február

20

11 976

90 349 936 029,94

599

4 517 496 801,50

Marec

22

13 953

69 790 809 426,75

634

3 172 309 519,40

Apríl

20

13 267

66 169 761 156,99

663

3 308 488 057,85

Máj

20

11 980

62 640 117 866,01

599

3 132 005 893,30

Jún

22

13 553

67 183 256 058,70

616

3 053 784 366,30

Júl

23

13 473

59 952 612 123,91

586

2 606 635 309,74

August

21

12 257

58 959 295 986,12

584

2 807 585 523,15

September

22

12 784

59 279 776 068,27

581

2 694 535 275,83

Október

22

13 653

62 974 780 977,29

621

2 862 490 044,42

November

21

12 844

54 938 677 476,71

612

2 616 127 498,89

December

22

13 708

65 533 920 823,94

623

2 978 814 582,91

-

606

3 443 889 896,90

881 635 813 606,04

-

-

Priemer
Spolu

-

-

256

155 037

Zdroj: NBS.

merných denných hodnôt zobrazuje tabuľka 36
a graf 53.
Grafy 54 a 55 zobrazujú podiel medzibankových a klientskych platieb spracovaných v roku
2009. V počte platieb je tento pomer mierne
v prospech klientskych platieb (54 : 46). Z hľa-

Graf 53 Hodnota platieb spracovaných
v TARGET2-SK v roku 2009 (mld. EUR)

diska hodnoty spracovaných platieb bol podiel
medzibankových a klientskych platieb v pomere 97 : 3.

6.2.5 PLATOBNÉ KARTY
V roku 2009 sa počet vydaných platobných kariet znížil v porovnaní s predchádzajúcim rokom

Graf 54 Pomer počtu klientskych
a medzibankových platieb v roku 2009
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Graf 55 Pomer hodnoty klientskych
a medzibankových platieb v roku 2009
Klientske platby

vzrástol o 30,1 %), hotovostné výbery zaznamenali dokonca medziročný pokles o 3,3 %. Obdobne je to aj pri hodnote platieb platobnou kartou:
kým celková hodnota platieb sa medziročne zvýšila o 11 %, celková hodnota hotovostných výberov v medziročnom porovnaní zaznamenala
pokles o jedno percento.17

6.3 SPOLUPRÁCA S MEDZINÁRODNÝMI
FINANČNÝMI INŠTITÚCIAMI V OBLASTI
PLATOBNÉHO STYKU

Medzibankové platby

Klientske platby – 3,0 %
Medzibankové platby – 97,0 %

Zdroj: NBS.

(5,255 mil.) o 3,3 % na 5,08 mil. platobných kariet.
K 31. decembru 2009 mohli klienti bánk na území Slovenskej republiky využívať sieť 2 310 bankomatov a 35 438 platobných terminálov.
V roku 2009 držitelia platobných kariet uskutočnili viac ako 178 mil. transakcií v celkovej hodnote
vyše 13 mld. €. Počet výberov z bankomatov dosiahol takmer 87 mil. v celkovej hodnote takmer
10 mld. € a počet platieb prostredníctvom platobných terminálov dosiahol 84 mil. v hodnote
viac ako 3 mld. €. Tým sa priemerná hodnota jednej platby cez terminál na kartu oproti roku 2008
znížila o 6,30 € a dosiahla výšku 37,61 €.
Napriek tomu, že počet a hodnota uskutočnených
platieb prostredníctvom platobných terminálov
v roku 2009 zaznamenali výrazný rast, takmer 51 %
všetkých platobných transakcií uskutočnených
prostredníctvom platobných kariet tvorili výbery hotovosti z bankomatov. Kým v medziročnom
porovnaní výbery stále prevyšujú počet transakcií
cez POS terminály, rozdiel je čoraz nižší. Trendy tiež
naznačujú výber vyšších súm z bankomatov, keďže
priemerná hodnota jedného výberu stúpla v porovnaní s rokom 2008 o 2,61 € na jeden výber.

17 Zdroj: Slovenská banková asociácia.
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Zatiaľ čo dynamika rastu počtu platieb platobnou kartou je výrazná (počet platieb medziročne

HODNOTENIE SYSTÉMU ZÚČTOVANIA CENNÝCH PAPIEROV
CDCP – MONITORING PLNENIA ODPORÚČANÍ
V súvislosti s prijatím novej meny euro v Slovenskej republike bol Centrálny depozitár cenných
papierov (CDCP) predmetom hodnotenia systémov vyrovnania cenných papierov (SSS) oproti
štandardom na použitie SSSs v úverových operáciách Európskeho systému centrálnych bánk
(Standards for the use of EU securities settlement systems in ESCB credit operations). Finálnu
hodnotiacu správu vypracovala ECB v decembri
2008 a ukončenie hodnotiaceho procesu bolo
spojené so zaslaním odporúčaní zo strany ECB,
ktorých naplnenie sa od CDCP očakávalo v priebehu roka 2009. CDCP sa zaradil do zoznamu
akceptovateľných systémov zúčtovania cenných
papierov pre úverové operácie v Eurosystéme.
K výsledkom hodnotenia bola vydaná tlačová
správa (publikovaná na webovej stránke ECB).
Ku koncu roka 2009 NBS ﬁnálne zmonitorovala,
ako CDCP plní odporúčania ECB. Uskutočnený
monitoring potvrdil, že CDCP splnil všetky odporúčania. O výsledkoch monitorovania plnenia
vydaných odporúčaní bola informovaná ECB,
ako aj druhý hodnotiteľ (Banca d´Italia). Banca
d´Italia ako druhý hodnotiteľ potvrdila, že CDCP
splnil všetky odporúčania. Výsledky hodnotenia
následne potvrdila aj ECB. Predloženie záverečnej správy na odsúhlasenie Rade guvernérov
ECB sa predpokladá v prvom štvrťroku 2010.

EURÓPSKA PLATOBNÁ RADA – OBLASŤ SEPA
Projekt SEPA je ďalším krokom k vytvoreniu
integrovaného európskeho trhu platobných
služieb po úspešnom zavedení eura do hotovostného platobného styku spôsobom deﬁnitívneho odstránenia rozdielov medzi domácimi
a cezhraničnými platbami. Eliminuje fragmentáciu európskeho trhu platobných služieb a otvára
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dvere inovatívnym platobným nástrojom, akými
sú platby prostredníctvom internetu a mobilu,
elektronická fakturácia atď. V prípade naplnenia
vízie SEPA by všetci občania, obchodníci a podniky mohli realizovať platby v rámci všetkých krajín
SEPA z jediného bankového účtu, prostredníctvom rovnakých platobných nástrojov a napriek
tomu rovnako ľahko a bezpečne ako dnes uskutočňujú domáce platby.
V priebehu roka 2009 prišlo k aktualizácii migračného plánu slovenského bankového sektora
s názvom „Zavedenie SEPA v Slovenskej republike – Implementačný plán“ na verziu 2.3, ktorá
bude slúžiť všetkým zainteresovaným ako oporný bod v procese migrácie. Okrem organizačnej
štruktúry a právneho rámca pribudla aj komunikačná stratégia a sumár úloh a ich zodpovedností vyplývajúcich pre jednotlivých účastníkov
implementačného procesu spolu s časovým
rámcom ich plnenia.
Po spustení schémy SEPA úhrad v januári 2008
prišlo na európskej úrovni 2. novembra 2009
k spusteniu schémy ďalšieho platobného nástroja – SEPA inkás, ktorý by mal v nasledujúcom období nahradiť domáce inkasné schémy
jednotlivých členských krajín. Tak ako pri SEPA
úhradách, ani v prípade SEPA inkás zatiaľ nebol
stanovený presný dátum ukončenia migrácie. Do
novej schémy sa ihneď po jej spustení zapojilo
vyše 2 600 európskych bánk.
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prechodu na SEPA platobné nástroje a deﬁnitívne tým ukončilo používanie domácich formátov
platobných nástrojov. Slovenský bankový sektor
si pre schému úhrad dobrovoľne zvolil ako termín ukončenia migrácie na SEPA úhrady v medzibankovom prostredí rok 2012. V prípade SEPA
inkás sa takýto termín dosiaľ nestanovil.
Európska centrálna banka monitoruje priebeh
migrácie na SEPA prostredníctvom tzv. SEPA indikátorov. V súčasnosti sa sústreďuje pozornosť
na indikátor SEPA úhrad, ktorý predstavuje podiel transakcií vykonaných platobným nástrojom
SEPA úhrada z celkového počtu zrealizovaných
úhrad tak na úrovni eurozóny, ako aj na národných úrovniach všetkých členských krajín. Indikátor SEPA úhrad eurozóny je vytvorený na základe
štatistických údajov platobných infraštruktúr,
ktoré spracúvajú platby v rámci eurozóny, pričom ECB tento údaj aktualizuje raz mesačne
a publikuje ho na svojej internetovej stránke. Ku
koncu roka 2009 dosahoval podiel SEPA úhrad
z celkového počtu úhrad v rámci eurozóny hodnotu 6,2 %.18
Najvyšším riadiacim a koordinačným orgánom
projektu SEPA v SR je Výbor pre SEPA, ktorý zoskupuje tak poskytovateľov, ako aj používateľov
platobných služieb. Členovia výboru sa stretli na
spoločnom zasadnutí 4. júna 2009, na ktorom
schválili rokovací poriadok vznikajúceho Podvýboru pre SEPA. Schválila sa aj aktualizovaná verzia implementačného plánu SEPA.

Európska platobná rada (EPC) koncom októbra
na svojom plenárnom zasadnutí schválila a následne uverejnila na svojich stránkach nové verzie Pravidiel pre SEPA inkasá (Základná schéma
inkás – verzia 4.0 a B2B schéma inkás – verzia
2.0). Zároveň sa zverejnili aj aktualizované Pravidlá pre SEPA úhrady (verzia 4.0). Poslednou aktualizáciou SEPA rámca pre platobné karty je verzia
2.1, ktorá vyšla koncom decembra spolu s dokumentom Štandardizácia v oblasti SEPA platobných kariet – zoznam požiadaviek, verzia 4.0.

PODVÝBOR PRE SEPA
Pracovný Podvýbor pre SEPA vznikol s cieľom
efektívne riešiť otvorené otázky vo vzťahu k projektu SEPA a špeciﬁkovať riešenie jednotlivých
úloh, ktoré plynú z implementačného plánu.
Z rokovacieho poriadku Podvýboru pre SEPA
vyplýva, že jeho členmi sú zástupcovia Národnej
banky Slovenska, Slovenskej bankovej asociácie,
Ministerstva ﬁnancií SR, Štátnej pokladnice SR
a komerčných bánk.

Na základe odporúčaní Rady pre hospodárske
a ﬁnančné záležitosti ECOFIN, ktoré vyplynuli z jej
stretnutia 2. decembra 2009, začala Európska komisia s prípravou dopadovej štúdie stanovenia
tzv. SEPA migration end-date (SMED). Na základe
výsledkov tejto štúdie by mohlo dôjsť k prijatiu
konečného rozhodnutia o vydaní regulačného
opatrenia, ktoré by stanovilo konečný termín

EUROSYSTÉM, TARGET2 SECURITIES
V roku 2009 postupovali aj práce na projekte
TARGET2-Securities (T2S). Zámerom tohto projektu je maximalizovať bezpečnosť a výkonnosť
vyrovnania transakcií s cennými papiermi. T2S
bude technickou platformou na vyrovnanie cenných papierov v peniazoch centrálnych bánk
v rámci eurozóny/EÚ/EHS primárne v eurách,

18 Zdroj: Európska centrálna banka.
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pričom technicky bude možné vykonávať vyrovnanie aj v inej mene.
Vo svojej činnosti pokračoval poradný orgán
T2S Advisory Group (AG) pre rozhodovacie
orgány ECB pre projekt T2S, v ktorom má Národná banka Slovenska svoje zastúpenie. Na
podporu vývoja a implementácie T2S bol v SR
zriadený NUG-SK (národná skupina používateľov) ako fórum na zapojenie a informovanie národných účastníkov finančného trhu
do prác na projekte T2S. Prvé stretnutie sa
konalo v marci 2009. Členmi sú zástupcovia
NBS, Centrálneho depozitára cenných papierov, Ministerstva financií Slovenskej republiky,
Slovenskej bankovej asociácie a Asociácie obchodníkov s cennými papiermi.
V júli 2009 Eurosystém podpísal so zástupcami
depozitárov dokument Memorandum of Understanding (MoU). Zámerom dokumentu je
formalizovať chápanie úloh Eurosystému a CSD
vo vzťahu k projektu T2S a formalizovať rozsah
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a predmet rokovaní o budúcej zmluve medzi
Eurosystémom a individuálnymi CSD vo vzťahu
k službám T2S. Začala sa príprava návrhu zmluvy
(Framework Agreement) na obdobie vývoja i fázy prevádzky.
Rada guvernérov ECB v júli 2009 schválila
upravenú verziu dokumentu URD (User requirements document – dokument špeciﬁkujúci
požiadavky trhu), na základe ktorého sa vypracovala technická dokumentácia General Funkcional Speciﬁcations (GFS). V priebehu roka
pokračovala práca na ďalších úpravách URD na
základe požiadaviek trhu a tiež práca na právnych dokumentoch riešiacich zmluvné vzťahy
k platforme T2S. Medzi ďalšie otázky, ktorých
riešením sa v roku 2009 v súvislosti s projektom T2S zaoberal Eurosystém, patrili cenová
štruktúra, komunikácia medzi T2S, T2 a CCBM2,
riadenie, požiadavky používateľov, testovanie
a migrácia. Všetky relevantné informácie možno získať na webovej stránke ECB v anglickom
jazyku.

