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5
ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
z 3. novembra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa Rozhodnutie Národnej banky Slovenska
z 25. novembra 2008 č. 9/2008 o podmienkach účasti v TARGET2-SK
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
§ 31 ods. 2 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z. z. rozhodla:
Čl. I
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 25. novembra 2008 č. 9/2008 o podmienkach
účasti v TARGET2-SK sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 37 sa za slová „príslušného orgánu“ vkladajú slová „a spĺňa požiadavky
v oblasti dohľadu, ktoré sa týkajú umiestnenia infraštruktúr na poskytovanie služieb v
eurách tak, ako sú tieto požiadavky priebežne menené a dopĺňané a uverejňované na
internetových stránkach ECB“.
2. V § 4 ods. 2 písmeno d) znie:
„d) subjekty, ktoré spravujú pridružené systémy a ktoré konajú v tomto postavení a“.
3. V § 9 odsek 2 znie:
„(2) BIC sa uverejňujú v adresári TARGET2, ak účastník nepožaduje niečo iné.“.
4. § 9 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Účastníci súhlasia s tým, aby Národná banka Slovenska a ostatné centrálne
banky uverejnili ich názvy a BIC. Možno uverejniť aj názvy a BIC nepriamych
účastníkov, pričom účastníci zabezpečia ich súhlas s uverejnením.“.
5. V § 12 odsek 1 znie:
„(1) Národná banka Slovenska otvára a vedie pre každého účastníka najmenej jeden
PM účet. Na žiadosť účastníka konajúceho ako banka pre vyrovnanie10a) otvorí Národná
banka Slovenska jeden alebo viac podúčtov v TARGET2-SK s cieľom použiť ich na
vyčlenenie likvidity.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a) § 1 ods. 22 Rozhodnutia Národnej banky Slovenska z 25. novembra 2008 č. 10/2008
o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK.“.

6. § 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Časovú pečiatku pre spracovanie platobných príkazov podľa toho, kedy dostane
a prijme platobný príkaz, opatrí SSP.“.
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7. § 15 znie:
„§ 15
Pravidlá pre stanovenie priority
a)
b)
c)

(1) Účastníci, ktorí zadávajú platobný príkaz, označia každý platobný príkaz ako
bežný platobný príkaz (prioritná trieda 2),
naliehavý platobný príkaz (prioritná trieda 1) alebo
veľmi naliehavý platobný príkaz (prioritná trieda 0).

(2) Ak nie je na platobnom príkaze označená priorita, považuje sa za bežný platobný
príkaz (prioritná trieda 2).
a)
b)

(3) Platobný príkaz môže byť za veľmi naliehavý (prioritná trieda 0) označený len
centrálnymi bankami a
účastníkmi, ak ide o platby do Medzinárodnej banky CLS a platby z Medzinárodnej
banky CLS a prevody likvidity v súvislosti s vyrovnaním pridruženým systémom
s použitím rozhrania pridruženého systému.

(4) Všetky platobné pokyny, ktoré sú zadané do pridruženého systému
prostredníctvom rozhrania pridruženého systému na vyrovnanie na ťarchu PM účtu alebo na
pripísanie v prospech PM účtu, sa považujú za veľmi naliehavé platobné príkazy (prioritná
trieda 0).
(5) Príkazy na prevod likvidity zadané prostredníctvom ICM sú naliehavými
platobnými príkazmi (prioritná trieda 1).
(6) V prípade naliehavých platobných príkazov (prioritná trieda 1) a bežných
platobných príkazov (prioritná trieda 2) môže platiteľ zmeniť prioritu prostredníctvom ICM s
okamžitou účinnosťou. Prioritu veľmi naliehavej platby (prioritná trieda 0) nie je možné
zmeniť.“.
8. V § 17 ods. 5 tretia veta znie:
„Zvyšok požadovaného rezervovania likvidity sa rezervuje, ak bude k dispozícii
dodatočná likvidita.“.
9. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:
„§ 17a
Trvalé pokyny na rezervovanie likvidity a vyčlenenie likvidity
(1) Účastníci si môžu prostredníctvom ICM vopred stanoviť východiskovú sumu
likvidity pre veľmi naliehavé platobné príkazy a naliehavé platobné príkazy. Takýto trvalý
pokyn alebo jeho zmena sú účinné od nasledujúceho pracovného dňa.
(2) Účastníci si môžu prostredníctvom ICM vopred stanoviť východiskovú sumu
likvidity vyčlenenú pre vyrovnanie pridruženým systémom. Takýto trvalý pokyn alebo jeho
zmena sú účinné od nasledujúceho pracovného dňa. Má sa za to, že účastníci dali pokyn
Národnej banke Slovenska na vyčlenenie likvidity v ich mene, ak to príslušný pridružený
systém požaduje.“.
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10.

V § 19 ods. 3 sa slová „§ 15 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 6“.

11.

§ 21 znie:
„§ 21
Vyrovnanie a vrátenie platobných príkazov v čakacom rade

(1) Platobné príkazy, ktoré nie sú vyrovnané okamžite vo vstupnej dispozícii, sa
zaradia do čakacích radov podľa priority, ktorá im bola priradená príslušným účastníkom,
podľa § 15.
(2) Na účely optimalizácie vyrovnania platobných príkazov v čakacom rade môže
Národná banka Slovenska použiť optimalizačné postupy podľa prílohy č. 1.
(3) S výnimkou veľmi naliehavých platobných príkazov môže platiteľ zmeniť pozíciu
platobných príkazov v čakacom rade (t. j. zmeniť poradie) prostredníctvom ICM. Platobné
príkazy môžu byť presunuté na začiatok, alebo na koniec príslušného čakacieho radu s
okamžitou účinnosťou kedykoľvek v priebehu denného spracovávania podľa prílohy č. 5.
(4) Na žiadosť platiteľa môže Národná banka Slovenska alebo centrálna banka
manažéra AL skupiny v prípade AL skupiny rozhodnúť o zmene pozície veľmi naliehavého
platobného príkazu (s výnimkou veľmi naliehavých platobných príkazov súvisiacich so
zúčtovacími postupmi č. 5 a 6) za predpokladu, že takáto zmena neovplyvní plynulé
vyrovnanie pridruženými systémami v TARGET2, alebo iným spôsobom nevyvolá vznik
systémového rizika.
(5) Ak je nedostatok likvidity, príkazy na prevod likvidity zadané v ICM sa okamžite
vrátia. Ostatné platobné príkazy sa vrátia ako nevyrovnané, ak nemôžu byť vyrovnané do času
uzávierky určenej pre príslušný typ správy, podľa prílohy č. 5.“.
12. V § 24 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Manažér CAI skupiny nezasiela riadiacej
centrálnej banke vyhotovenú dohodu o CAI režime.“.
13.

V § 37 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Národná banka
Slovenska potom zvýši alebo zníži zmrazený zostatok pripísaním platieb z vyrovnania
medzi systémami v prospech podúčtu alebo ich vyrovnaním na jeho ťarchu alebo
pripísaním prevedenej likvidity v prospech podúčtu, ak to prichádza do úvahy.“.

14.

V § 37 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Potvrdením zvýšenia
alebo zníženia zmrazeného zostatku po pripísaní platieb z vyrovnania medzi systémami
v prospech podúčtu alebo ich vyrovnaní na jeho ťarchu alebo pripísaní prevedenej
likvidity v prospech podúčtu, ak to prichádza do úvahy, sa zábezpeka automaticky zvýši
alebo zníži o hodnotu platby.“.
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15.

16.

V prílohe č. 1 bode 2 ods. 1 tabuľka znie:
„
Typ správy
Typ použitia
MT 103
Povinné
MT 103+
Povinné
MT 202
Povinné
MT 202COV
Povinné
MT 204
Voliteľné
MT 011
Voliteľné
MT 012
Voliteľné
MT 019
Povinné
MT 900
Voliteľné
MT 910
Voliteľné
MT 940/950
Voliteľné

Popis
Klientská platba
Klientská platba (automatické spracovanie)
Medzibanková platba
Krycie platby
Inkaso
Oznámenie o doručení
Oznámenie odosielateľovi
Oznámenie o zrušení
Potvrdenie o vyrovnaní na ťarchu účtu
Potvrdenie o pripísaní v prospech účtu
Správa – výpis z účtu (klienta)

“
V prílohe č. 1 sa bod 2 dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Správy MT 202COV sa používajú na uskutočnenie krycích platieb, t. j.
platieb uskutočnených korešpondenčnými bankami na vybavenie (krytie) správ o
úhrade, ktoré sú zadané banke klienta inými, priamejšími spôsobmi. Údaje o klientovi
obsiahnuté v MT 202COV nebudú zobrazené v ICM.“.

17.

V prílohe č. 1 bode 8 ods. 4 písmeno b) znie:
„b) režim „od užívateľa k aplikácii“ (U2A)
U2A umožňuje priamu komunikáciu medzi účastníkom a ICM. Informácia sa
zobrazuje v prehliadači spustenom na počítačovom systéme (SWIFT Alliance
WebStation alebo iné rozhranie podľa požiadavky SWIFT). Pre umožnenie U2A
prístupu musí IT infraštruktúra podporovať cookies a JavaScript. Ďalšie
podrobnosti sú uvedené v užívateľskej príručke ICM.“.

18.

V prílohe č. 1 bode 8 odsek 5 znie:
„(5) Na umožnenie prístupu do ICM cez U2A musí mať každý účastník aspoň
jednu SWIFT Alliance WebStation alebo iné rozhranie podľa požiadaviek SWIFT.“.

19.

V prílohe č. 3 časti Podmienky pre národné stanoviská pre účastníkov v TARGET2
mimo EHP bod 3.6.a znie:
„3.6.a Postúpenie práv alebo vklad aktív na účely zábezpeky, záložné právo alebo repo
obchod
Postúpenia na účely zábezpeky sú platné a vymáhateľné podľa práva
(jurisdikcia). Osobitne vznik a vymáhanie záložného práva alebo repo obchodu
podľa [vložiť odkaz na príslušné dojednanie s centrálnou bankou] budú platné a
vykonateľné podľa práva (jurisdikcia).“.

20.

V prílohe č. 4 bode 1 písmeno b) znie:
„b) Všetky odkazy na konkrétne časy uvedené v tejto prílohe sú odkazmi na miestny čas
v sídle ECB, t.j. stredoeurópsky čas (ďalej len „SEČ“). SEČ zohľadňuje aj zmenu na
stredoeurópsky letný čas.“.
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21.

Príloha č. 5 znie:
„Príloha č. 5
HARMONOGRAM PREVÁDZKY

1. Pracovnými dňami TARGET2 sú všetky dni okrem soboty, nedele, Nového roku,
Veľkého piatku a Veľkonočného pondelka (podľa kalendára platného v sídle ECB),
1. mája, prvého sviatku vianočného a druhého sviatku vianočného.
2. Referenčným časom pre systém je miestny čas v sídle ECB, t.j. SEČ.
3. Bežný pracovný deň sa začína večer predchádzajúceho pracovného dňa a prevádzka má
tento harmonogram:
Čas
6.45–7.00
7.00–18.00
17.00

Popis
Čas na prípravu dennej prevádzky1)
Denné spracovanie
Ukončenie vyrovnania klientských 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 klientských platieb)
18.00–18.45 2)
Záverečné postupy denného spracovania
18.15 2)
Všeobecný čas ukončenia využitia automatických
operácií („standing facilities“)
(krátko po) 18.30 3)
Údaje pre aktualizáciu účtovných systémov sú sprístupnené
centrálnym bankám
18.45–19.30 3)
Začiatočné postupy denného spracovania (nový pracovný
deň)
19.00 3)–19.30 2)
Poskytnutie likvidity na PM účet
19.30 3)
Správa „začiatok postupov“ a vyrovnanie trvalých
príkazov na prevod likvidity z PM účtov na podúčet(-ty)
/zrkadlový účet (vyrovnanie súvisiace s pridruženým
systémom)
19.30 3)–22.00
Uskutočnenie
dodatočných
prevodov
likvidity
prostredníctvom ICM predtým, ako pridružený systém pošle
správu „začiatok cyklu“; obdobie nočnej prevádzky pre
vyrovnanie pridruženého systému (len pre postup č. 6 pre
vyrovnanie pridruženého systému, ako je uvedené v
Rozhodnutí Národnej banky Slovenska z 25. novembra 2008
č. 10/2008 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy
TARGET2-SK v znení neskorších predpisov)
22.00–1.00
Technická údržba
1.00–6.45
Obdobie nočnej prevádzky pre vyrovnanie pridruženého
systému (len pre zúčtovací postup č. 6 pridruženého systému,
ako je uvedené v Rozhodnutí Národnej banky Slovenska z
25. novembra 2008 č. 10/2008 o postupoch vyrovnania pre
pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších
predpisov)
1
) Dennou prevádzkou sa rozumie denné spracovanie a záverečné postupy denného spracovania.
2
) 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.
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4. Pre prevody likvidity je ICM k dispozícii od 19.30 hod. (v posledný deň obdobia pre
udržiavanie povinných minimálnych rezerv v Eurosystéme o 15 minút neskôr) do 18.00
hod. nasledujúceho dňa s výnimkou technickej údržby, ktorá prebieha od 22.00 hod. do
1.00 hod.
5. Prevádzkové hodiny sa môžu zmeniť, ak sú podľa prílohy č. 4 bodu 5 prijaté opatrenia na
obnovu prevádzky.“.
Čl. II
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Národnej banky
Slovenska okrem bodov 3 až 21 [§ 9 ods. 2 a 5, § 12 ods. 1, § 14 ods. 3, § 15, § 17 ods. 5
tretia veta, § 17a, § 19 ods. 3, § 21, § 24 ods. 8, § 37 ods. 2 a 3, príloha č. 1 bod 2 ods.1
tabuľka a odsek 5, bod 8 ods. 4 písm. b) a odsek 5, príloha č. 3 bod 3.6.a, príloha č. 4 bod 1
písm. b) a príloha č. 5], ktoré nadobúdajú účinnosť 23. novembra 2009.
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