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13
Rozhodnutie
Národnej banky Slovenska
z 27. novembra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 12/2016
o všeobecných podmienkach poskytovania vnútrodenného úveru
Národnou bankou Slovenska
Národná banka Slovenska podľa § 6 ods. 2 písm. g) a § 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. 12/2016 z 5. apríla 2016 o všeobecných
podmienkach poskytovania vnútrodenného úveru Národnou bankou Slovenska sa mení
a dopĺňa takto:
1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3) Rozhodnutie NBS č. 7/2015 v znení neskorších predpisov, rozhodnutie NBS č. 10/2018
z 27. novembra 2018 o podmienkach otvorenia a vedenia T2S účelového peňažného účtu
(T2S DCA) v rámci TARGET2-SK, rozhodnutie NBS č. 9/2018 z 27. novembra 2018
o podmienkach otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu (TIPS DCA) v rámci
TARGET2-SK.“.

2.

V § 2 písm. d) siedmom bode sa slová „PM účte5) alebo DCA účte“ nahrádzajú slovami
„PM účte,5) T2S DCA účte alebo TIPS DCA účte“.

3.

§ 2 sa dopĺňa písmenami e), f) a g), ktoré znejú:
„e) T2S DCA účtom sa rozumie účelový peňažný účet otvorený v TARGET2-SK, ktorý
sa používa na hotovostné platby súvisiace s vyrovnaním obchodov s cennými
papiermi v TARGET2-Securities,
f) TIPS DCA účtom sa rozumie účelový peňažný účet otvorený v TARGET2-SK, ktorý
sa používa na poskytovanie okamžitých platobných služieb,
g) obchodníkom s cennými papiermi sa rozumie obchodník s cennými papiermi6a)
a zahraničný obchodník s cennými papiermi,6b) okrem osôb uvedených v osobitnom
predpise,6c) za predpokladu, že tento obchodník s cennými papiermi je
a) povolený a dohliadaný príslušným orgánom dohľadu,
b) oprávnený uskutočňovať činnosti uvedené v osobitnom predpise.6d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a až 6d znejú:
„6a) § 54 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
6b
) § 54 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z.
6c
) § 54 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6d
) § 6 ods. 1 písm. b), c), f) a g) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.“.
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4.

V § 3 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
„a) poskytne, je banka alebo zahraničná banka so sídlom v Európskej únii alebo
Európskom hospodárskom priestore, ktorá je oprávnenou zmluvnou stranou
pre operácie menovej politiky Eurosystému, má prístup k jednodňovým refinančným
obchodom a má vedený účet v NBS, a to aj ak koná prostredníctvom pobočky
zriadenej v Európskej únii alebo Európskom hospodárskom priestore vrátane
pobočky zriadenej v Európskej únii alebo Európskom hospodárskom priestore takej
banky, ktorá má sídlo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru za predpokladu, že
tieto pobočky sú zriadené v Slovenskej republike,
b) môže poskytnúť, je banka alebo zahraničná banka so sídlom v Európskej únii alebo
Európskom hospodárskom priestore, ktorá nie je oprávnenou zmluvnou stranou
pre operácie menovej politiky Eurosystému alebo nemá prístup k jednodňovým
refinančným obchodom, a to aj ak koná prostredníctvom pobočky zriadenej
v Európskej únii alebo Európskom hospodárskom priestore vrátane pobočky
zriadenej v Európskej únii alebo Európskom hospodárskom priestore takej banky,
ktorá má sídlo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 9 sa vypúšťajú.

5.

V § 3 ods. 2 písmeno d) znie:
„d) môže poskytnúť, je obchodník s cennými papiermi so sídlom v Európskej únii
alebo Európskom hospodárskom priestore, ak uzavrel dohodu so zmluvnou stranou
pre operácie menovej politiky Eurosystému s cieľom zabezpečiť, že na konci
príslušného dňa sa pokryjú všetky pretrvávajúce debetné pozície,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.

6.

V § 3 ods. 3 písm. d) sa čiarka za slovom „menia“ nahrádza slovom „a“ a slová „dopĺňajú
a zverejňujú na stránke ECB“ sa nahrádzajú slovami „uverejňujú na internetových
stránkach ECB.“.

7.

V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Použitie neakceptovateľnej zábezpeky môže viesť k uplatneniu sankcií podľa
osobitného predpisu.17a)“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a) Rozhodnutie NBS č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky
Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov.“.

8.

V § 5 odsek 4 znie:
„(4) Nesplatenie vnútrodenného úveru oprávneným subjektom uvedeným v § 3
ods. 2 písm. a) na konci dňa sa automaticky považuje za žiadosť o využitie jednodňového
refinančného obchodu. Ak je oprávnený subjekt uvedený v § 3 ods. 2 písm. a) majiteľom
TIPS DCA účtu, akýkoľvek zostatok na jeho TIPS DCA účte na konci dňa zaznamenaný
podľa osobitného predpisu17b) sa zohľadní na účely výpočtu sumy, v ktorej uvedený
oprávnený subjekt využije jednodňový refinančný obchod; dôsledkom však nie je
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ekvivalentné uvoľnenie aktív vopred uložených alebo založených ako akceptovateľná
zábezpeka pre nesplatený vnútrodenný úver.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17b znie:
„17b) Príloha č. 3 k rozhodnutiu NBS č. 9/2018.“.

Čl. II
Toto rozhodnutie NBS nadobúda účinnosť 30. novembra 2018.

Jozef Makúch, v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar:
Vypracoval:

odbor vysporiadania bankových obchodov
Ing. Miroslav Janík, tel. č.: 5787 2540

