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13
ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
z 24. októbra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2015
o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK v znení
rozhodnutia NBS č. 9/2016
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 sa mení
a dopĺňa takto:
1. V § 2 odsek 48 znie:
,,(48) Pridruženým systémom sa rozumie systém spravovaný subjektom so sídlom
v Európskom hospodárskom priestore, ktorý podlieha dohľadu príslušného orgánu
a spĺňa požiadavky v oblasti dohľadu, ktoré sa týkajú umiestnenia infraštruktúr
na poskytovanie služieb v eurách tak, ako sa tieto požiadavky priebežne menia
a uverejňujú na internetových stránkach ECB, a v ktorom sa vymieňajú alebo
zúčtovávajú alebo zaznamenávajú platby alebo finančné nástroje s vyrovnaním
výsledných peňažných záväzkov v TARGET2 alebo s krytím peňažnými prostriedkami
držanými v TARGET2, a to v súlade s týmto rozhodnutím a dvojstrannými zmluvami
medzi prevádzkovateľom pridruženého systému a príslušnou centrálnou bankou
Eurosystému.“.
2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.

3. V § 35 odsek 8 znie:
,,(8) Ak je účastníkovi v TARGET2-SK účasť pozastavená z iných dôvodov ako je
začatie konkurzného konania, prichádzajúce platby a odchádzajúce platobné príkazy sa
ukladajú a do vstupnej dispozície sa zaraďujú až po ich výslovnom schválení centrálnou
bankou účastníka, ktorého účasť je pozastavená.“.
4.

§ 35 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
,,(9) Ak je účastníkovi v TARGET2-SK účasť pozastavená z dôvodu začatia
konkurzného konania, odchádzajúce platobné príkazy od tohto účastníka sa spracovávajú
iba na základe pokynov jeho zástupcov, vrátane zástupcov vymenovaných príslušným
orgánom alebo súdom, ako je napríklad konkurzný správca účastníka, alebo na základe
vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu alebo súdu, ktoré obsahuje pokyny ako
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majú byť platby spracované. Prichádzajúce platby sa spracovávajú v súlade
s odsekom 8.“.
5.

V § 39 odsek 2 znie:
,,(2) Národná banka Slovenska môže zverejniť informácie o platbách, technické
alebo organizačné informácie týkajúce sa účastníka, účastníkov z tej istej skupiny alebo
klientov účastníka, ktoré získala v rámci prevádzky TARGET2-SK, pričom nie je
zodpovedná za finančné a obchodné dôsledky takéhoto zverejnenia,
a) ostatným centrálnym bankám alebo tretím osobám, ktoré sú zapojené do prevádzky
TARGET2-SK v rozsahu, ktorý je potrebný pre účinné fungovanie TARGET2 alebo
na monitorovanie expozície účastníka alebo jeho skupiny,
b) ostatným centrálnym bankám na účely vykonania analýz potrebných pre trhové
operácie, úlohy menovej politiky, finančnú stabilitu alebo finančnú integráciu, alebo
c) orgánom členských štátov a Európskej únie ako aj centrálnym bankám
vykonávajúcim dohľad v rozsahu potrebnom pre výkon ich verejných úloh,
a za predpokladu, že akékoľvek zverejnenie nie je v rozpore s rozhodným právom.“.

6.

V prílohe č. 1 bode 8 ods. 8 písmeno b) znie: ,,b) z PM účtu na technický účet vedený
v pridruženom systéme, ktorý používa postup vyrovnania č. 6 v reálnom čase a“.

7.

V prílohe č. 4 bode 6 písm. a) prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: ,,alebo
s použitím iných prostriedkov“.

8.

V prílohe č. 4 bode 8 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo SSP“.

9.

V prílohe č. 5 tabuľka v odseku 3 znie:
Čas
6.45–7.00
7.00–18.00
17.00

Popis
Čas na prípravu dennej prevádzky1)
Denné spracovanie
Ukončenie vyrovnania klientskych platieb (t. j. platieb,
pri ktorých príkazca alebo príjemca platby nie je
priamym alebo nepriamym účastníkom, ako to možno
v systéme identifikovať použitím správy MT 103 alebo
MT 103+)

18.00

Ukončenie vyrovnania medzibankových platieb (t.j.
iných platieb ako klientskych platieb)
Záverečné postupy denného spracovania
Všeobecný čas ukončenia využitia automatických
operácií („standing facilities“)
Údaje pre aktualizáciu účtovných systémov sú
sprístupnené centrálnym bankám
Začiatočné postupy denného spracovania (nový
pracovný deň)
Poskytnutie likvidity na PM účet

18.00–18.45 2)
18.15 2)
(krátko po) 18.30 3)
18.45–19.30 3)
19.00 3)–19.30 2)
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19.30 3)

19.30 3)–22.00

22.00–1.00
1.00–7.00

Správa „začiatok postupov“ a vyrovnanie trvalých
príkazov na prevod likvidity z PM účtov na podúčet(-ty)
/technický účet (vyrovnanie súvisiace s pridruženým
systémom)
Uskutočnenie dodatočných prevodov likvidity
prostredníctvom ICM pre postup vyrovnania č. 6
v reálnom čase, uskutočnenie dodatočných prevodov
likvidity prostredníctvom ICM predtým, ako pridružený
systém pošle správu „začiatok cyklu“ pre postup
vyrovnania č. 6 s rozhraním; obdobie nočnej prevádzky
pre vyrovnanie pridruženého systému (len pre postup
vyrovnania č. 6 v reálnom čase a postup vyrovnania č. 6
s rozhraním pre vyrovnanie pridruženého systému, ako
je uvedené v Rozhodnutí Národnej banky Slovenska z 2.
marca č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené
systémy TARGET2-SK)
Technická údržba
Obdobie nočnej prevádzky pre vyrovnanie pridruženého
systému (len pre postup vyrovnania č. 6 v reálnom čase
a pre postup vyrovnania č. 6 s rozhraním pre vyrovnanie
pridruženého systému, ako je uvedené v Rozhodnutí
Národnej banky Slovenska z 2. marca č. 4/2010
o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy
TARGET2-SK)

1

) Dennou prevádzkou sa rozumie denné spracovanie a záverečné postupy denného spracovania.
) V posledný deň obdobia pre udržiavanie povinných minimálnych rezerv v Eurosystéme sa končí
o 15 minút neskôr.
3
) V posledný deň obdobia pre udržiavanie povinných minimálnych rezerv v Eurosystéme sa začína
o 15 minút neskôr.“.
2

10. V prílohe č. 6 ods. 14 sa slovo ,, piaty“ nahrádza slovom ,,deviaty“ a slovo ,,desiaty“ sa
nahrádza slovom ,,štrnásty“.
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
a týmto rozhodnutím Národnej banky Slovenska.

čiastka 25/2017
Vestník NBS – rozhodnutie NBS č. 13/2017
315
__________________________________________________________________________________

Čl. III
Toto rozhodnutie NBS nadobúda účinnosť 13. novembra 2017.

Jozef Makúch v. r.
guvernér
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odbor platobného styku
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