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ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
z 24. februára 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska
zo 16. decembra 2008 č. 7/2008 o vykonávaní operácií menovej politiky
po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny
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 zo 16. decembra 2008 č. 7/2008
o vykonávaní operácií menovej politiky po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny sa mení
a dopĺňa takto:
1. V § 13 ods. 8 písmeno b) znie:
„b) nesmú byť ako celok alebo po častiach, skutočne alebo ako možnosť viazané
na osobitný druh úverových derivátov (Credit-Linked Notes – CLN) alebo
na podobný druh pohľadávok, ktoré vznikli prenesením rizika z úverových derivátov
alebo z tranží iných aktív typu ABS, pričom táto podmienka nevylučuje aktíva typu
ABS, ak sú v štruktúre ich emisie dve finančné spoločnosti osobitného účelu a je
splnená požiadavka skutočného predaja vo vzťahu k týmto dvom finančným
spoločnostiam osobitného účelu tak, že aktíva typu ABS vydané druhou finančnou
spoločnosťou sú priamo alebo nepriamo kryté pôvodným spoločným fondom aktív
bez rozdelenia do jednotlivých tranží; tranže iných aktív typu ABS nezahŕňajú kryté
dlhopisy14a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) Čl. 22 ods. 4 smernice Rady 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácii zákonov,
iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho
investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. ES L 375, 31.12.1985,
s.3).“.

2. V § 18 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) hodnotenie typu ECAI na úrovni dlhodobého hodnotenia AAA pri emitovaní aktív
typu ABS, ak sú tieto emitované od 1. marca 2009 a hodnotenie kreditného rizika
počas ich životnosti je na úrovni podľa písmena a); dlhodobé hodnotenie na úrovni
AAA, vyjadruje AAA od externých inštitúcií Fitch, Standard & Poor a DBRS alebo
Aaa od externej inštitúcie Moody’ s.“.
3. V § 24 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) limity určené na používanie nekrytých bankových dlhopisov emitovaných úverovou
inštitúciou alebo iným subjektom, s ktorým má zmluvná strana úzke väzby.“.
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4. V § 25 sa za odsek 8 dopĺňa nový odsek 9, ktorý znie:
„(9) Hodnota zábezpeky, ktorú použije zmluvná strana vo forme nekrytých
bankových dlhopisov vydaných inou úverovou inštitúciou alebo iným subjektom,
s ktorým má úzke väzby podľa § 15 nesmie prekročiť 10 % z celkovej hodnoty zábezpek
poskytnutých touto zmluvnou stranou a to po uplatnení zodpovedajúcich oceňovacích
zrážok. Toto obmedzenie sa neuplatňuje na nekryté bankové dlhopisy, ktorých ručiteľom
je subjekt verejného sektora, ktorý má právo vyberať dane, alebo ak hodnota nekrytých
bankových dlhopisov po uplatnení oceňovacej zrážky je nižšia ako 50 miliónov eur.
V prípade zlúčenia alebo splynutia dvoch alebo viacerých emitentov nekrytých bankových
dlhopisov alebo v prípade vytvorenia úzkych väzieb medzi nimi a zmluvnou stranou sú
títo považovaní za jednu skupinu až po jednom roku od dátumu zlúčenia alebo splynutia
alebo vytvorenia úzkej väzby.“.
Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11.
5. Za desiatu časť sa dopĺňa nová jedenásta časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
„JEDENÁSTA ČASŤ
Prechodné ustanovenia na obdobie od 1. marca 2009 do 1. marca 2010
§ 46a
(1) Na aktíva typu ABS vydané pred 1. marcom 2009 sa do 1. marca 2010
nevzťahuje požiadavka podľa § 13 ods. 8 písm. b), že nesmú pozostávať z tranží iných
aktív typu ABS.
(2) Nekryté bankové dlhopisy poskytnuté Eurosystému ako zábezpeka
do 20. januára 2009 zostávajú akceptovateľné na účely podľa § 25 ods. 9 do 1. marca
2010.“.
Doterajšia jedenásta časť sa označuje ako dvanásta časť.

Čl. II
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. marca 2009.

Ivan Šramko v. r.
guvernér

