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2
ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
z 12. apríla 2011
o všeobecných podmienkach poskytovania vnútrodenného úveru
Národnou bankou Slovenska
Národná banka Slovenska podľa § 6 ods. 2 písm. g) a podľa § 18 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších
predpisov rozhodla:
§1
Predmet úpravy
(1) Týmto rozhodnutím sa určujú všeobecné podmienky poskytovania úveru
oprávneným subjektom na účely preklenutia časového nesúladu medzi prijatými platbami
a odosielajúcimi platbami v platobnom systéme Transeurópsky automatizovaný expresný
systém hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2-SK) podľa osobitného
predpisu 1 ) (ďalej len „TARGET2-SK“).
(2) Úver podľa odseku 1 poskytuje Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“)
vo forme zabezpečeného povoleného debetného čerpania účtu (ďalej len „vnútrodenný úver“)
v súlade s dodatočnými minimálnymi spoločnými kritériami, vrátane prípadov neplnenia
uvedených v týchto kritériách, ako aj nimi spôsobených dôsledkov, určenými Radou
guvernérov Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“) s ohľadom na operácie menovej
politiky Eurosystému.
(3) Pojmy použité v tomto rozhodnutí sú vymedzené v § 1 platného Rozhodnutia
Národnej banky Slovenska o podmienkach účasti v TARGET2-SK.
§2
Oprávnené subjekty
(1) Oprávneným subjektom, ktorému NBS môže poskytnúť vnútrodenný úver je
a) banka alebo pobočka zahraničnej banky, 2 ) ktorá má sídlo v Slovenskej republike a ktorá
je oprávnenou zmluvnou stranou pre operácie menovej politiky Eurosystému a má prístup
k jednodňovým refinančným obchodom,

1

)

2

)

§ 45 ods. 3 písm. a) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Usmernenie Európskej centrálnej banky z 26. apríla 2007 o Transeurópskom automatizovanom
expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2) (ECB/2007/2)
(2007/600/ES) (Ú. v. EÚ L 237, 8. 9. 2007).
§ 2 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
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b) banka alebo pobočka zahraničnej banky,2) ktorá má sídlo v Slovenskej republike a ktorá
nie je oprávnenou zmluvnou stranou pre operácie menovej politiky Eurosystému a nemá
prístup k jednodňovým refinančným obchodom,
c) Štátna pokladnica, 3 ) ktorá nie je oprávnenou zmluvnou stranou pre operácie menovej
politiky Eurosystému a nemá prístup k jednodňovým refinančným obchodom,
d) centrálna protistrana 4 ) za predpokladu, že dohody pre poskytovanie vnútrodenného úveru
sa predtým predložia Rade guvernérov ECB a sú ňou schválené.
(2) Vnútrodenný úver poskytuje NBS oprávneným subjektom za predpokladu, že
nepodliehajú reštriktívnym opatreniam, ktoré prijala Rada Európskej únie alebo členské
štáty. 5 )
(3) V prípade oprávneného subjektu uvedeného v odseku 1 písm. b), c) a d) sa
vnútrodenný úver obmedzí na ten istý deň a nie je možné jeho predĺženie na jednodňový
refinančný obchod. Rada guvernérov ECB môže rozhodnúť o vyňatí zákazu predĺženia
vnútrodenného úveru na jednodňový refinančný obchod v prípade oprávneného subjektu
uvedeného v odseku 1 písm. d). V tomto prípade sa sankcie uvedené v § 4 uplatnia, ak
oprávnený subjekt nesplatí jednodňový refinančný obchod, ktorý mu poskytla NBS.
§3
Akceptovateľná zábezpeka
(1) Vnútrodenný úver musí byť zabezpečený akceptovateľnou zábezpekou.
Akceptovateľná zábezpeka sa skladá z tých istých aktív a nástrojov, ako sú akceptovateľné
aktíva pre operácie menovej politiky Eurosystému a podlieha tým istým pravidlám
oceňovania a kontroly rizika. 6 ) Hodnota cenných papierov je určená trhovou cenou alebo
kvalifikovaným odhadom (teoretickou cenou), od ktorej sa odpočíta zrážka (haircut).

3

)

4

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

) Usmernenie Európskej centrálnej banky zo 17. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie
ECB/2007/2 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb
v reálnom čase (TARGET2) (ECB/2011/2).
5
) Článok 65 ods. 1 písm. b), čl. 75 alebo čl. 215 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom
znení (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
6
) § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke

Slovenska v znení neskorších predpisov.
Usmernenie Európskej centrálnej banky z 31. augusta 2000 o nástrojoch a postupoch
menovej politiky Eurosystému (ECB/2000/7) (2000/776/ES) (mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, kap. 10/ zv. 01) v platnom znení.
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(2) Dlhové nástroje, ktoré vydal, alebo za ktoré sa zaručil oprávnený subjekt, alebo
ktorákoľvek iná tretia osoba, s ktorou má subjekt úzke väzby, 7 ) možno prijať ako
akceptovateľnú zábezpeku len v prípadoch ustanovených vo Všeobecnej dokumentácií
o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému.7)
(3) Oprávnený subjekt uvedený v § 2 ods. 1 písm. b), c) a d) musí zabezpečiť
vnútrodenný úver len akceptovateľnými dlhovými cennými papiermi obchodovanými
na finančnom trhu.
(4) Oprávnenému subjektu podľa § 2 ods. 1 písm. c) môže byť udelená výnimka
z povinnosti zabezpečiť vnútrodenný úver akceptovateľnou zábezpekou, ak o nej rozhodne
Rada guvernérov ECB.
§4
Poskytovanie vnútrodenného úveru
(1) Vnútrodenný úver sa poskytuje na dobu kratšiu ako jeden pracovný deň.
(2) Prístup k vnútrodennému úveru môže NBS povoliť počas prevádzkových dní
TARGET2-SK. Oprávnený subjekt môže požiadať o vnútrodenný úver od 9.00 hod. do
17.45 hod.
(3) Vnútrodenný úver sa poskytuje bez úrokov.
(4) Vnútrodenný úver sa považuje za splatený, ak účet v TARGET2-SK vykazuje
kreditný konečný zostatok alebo nulový konečný zostatok po ukončení zúčtovania
medzibankových platieb.
(5) Nesplatenie vnútrodenného úveru oprávneným subjektom uvedeným v § 2 ods. 1
písm. a) sa považuje za žiadosť o použitie jednodňového refinančného obchodu.
(6) Ak oprávnený subjekt uvedený v § 2 ods. 1 písm. b) a d) po ukončení zúčtovania
medzibankových platieb vykazuje na účte v TARGET2-SK debetný konečný zostatok
z akéhokoľvek dôvodu
a) prvýkrát v priebehu po sebe nasledujúcich dvanástich mesiacov, NBS uplatní sankčný
úrok vo výške piatich percentuálnych bodov nad jednodňovou refinančnou sadzbou
zo sumy tohto debetného zostatku,
b) opakovane v priebehu po sebe nasledujúcich dvanástich mesiacov, NBS uplatní sankčný
úrok uvedený v písmene a) zvýšený o ďalších 2,5 percentuálnych bodov zakaždým, keď
sa takýto debetný zostatok vyskytne počas uvedeného 12 mesačného obdobia.
(7) Rada guvernérov ECB môže rozhodnúť o odpustení alebo znížení sankčného úroku
podľa odseku 6, ak bol debetný konečný zostatok spôsobený udalosťou vyššej moci alebo
technickou nefunkčnosťou TARGET2-SK.
7

) Usmernenie Európskej centrálnej banky z 31. augusta 2000 o nástrojoch a postupoch menovej
politiky Eurosystému (ECB/2000/7) (2000/776/ES) (mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 10/ zv. 01) v platnom znení.
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(8) Nesplatenie vnútrodenného úveru oprávneným subjektom uvedeným v § 2 ods. 1
písm. c) NBS vyrovná predajom prijatej akceptovateľnej zábezpeky alebo jej prevodom
do vlastníctva NBS. Tento postup neplatí v prípade udelenia výnimky podľa § 3 ods.4.
§5
Pozastavenie alebo ukončenie poskytovania vnútrodenného úveru
(1) NBS dočasne pozastaví alebo ukončí prístup k vnútrodennému úveru ak
a) účet oprávneného subjektu v TARGET2-SK je dočasne pozastavený alebo uzavretý,
b) oprávnený subjekt prestane spĺňať niektorú z podmienok poskytovania vnútrodenného
úveru ustanovenú týmto rozhodnutím,
c) oprávnený subjekt uvedený v § 2 ods. 1 písm. b) a d) najmenej trikrát v priebehu po sebe
nasledujúcich 12 mesiacov nesplatí vnútrodenný úver,
d) oprávnený subjekt uvedený v § 2 ods. 1 písm. b) a d) nezaplatí sankčný úrok,
e) oprávnený subjekt uvedený v § 2 ods. 1 písm. c) nesplatí vnútrodenný úver,
f) príslušný súdny alebo iný orgán vydal rozhodnutie voči oprávnenému subjektu, ktorým sa
začalo likvidačné konanie alebo ktorým sa ustanovil likvidátor alebo osoba, ktorej
postavenie je porovnateľné s postavením likvidátora, alebo ktorým sa začalo akékoľvek
iné porovnateľné konanie,
g) oprávnený subjekt má zmrazené prostriedky a/alebo voči nemu Únia prijala iné opatrenia
obmedzujúce schopnosť subjektu použiť vlastné prostriedky.
(2) NBS môže dočasne pozastaviť alebo ukončiť prístup k vnútrodennému úveru ak
a) NBS pozastaví alebo ukončí účasť oprávneného subjektu v TARGET2-SK, 8 )
b) Eurosystém pozastaví, obmedzí alebo zruší prístup oprávneného subjektu k nástrojom
menovej politiky z dôvodov obozretnosti alebo z iných dôvodov. 9 )
(3) Dočasné pozastavenie alebo ukončenie prístupu k vnútrodennému úveru nadobudne
účinnosť dňom jeho schválenia ECB.
(4) Z naliehavých dôvodov môže NBS pozastaviť prístup k vnútrodennému úveru
s okamžitou účinnosťou. V takomto prípade NBS bezodkladne písomne oznámi túto
skutočnosť ECB. ECB môže rozhodnutie NBS zmeniť. Ak ECB do desiatich pracovných dní
odo dňa doručenia oznámenia nedoručí NBS oznámenie o zmene jej rozhodnutia platí, že
ECB rozhodnutie NBS schválila.

8
9

) Čl. 34 ods. 2 písm. b) až e) prílohy II usmernenia ECB/2007/2 v platnom znení.
) Oddiel 2.4 prílohy I k usmerneniu ECB/2000/7 v platnom znení.
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§6
Záverečné ustanovenia
(1) Zrušuje sa rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 2008 č. 8/2008
o všeobecných podmienkach poskytovania vnútrodenného úveru Národnou bankou Slovenska
v znení rozhodnutia NBS č. 9/2010.
(2) Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť uverejnením vo Vestníku Národnej banky
Slovenska.

Jozef Makúch v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar:
Vypracoval:

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