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ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
z 23. marca 2010,
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
v znení neskorších predpisov
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 v znení
neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 19 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) najmenej dve z hodnotení kreditného rizika typu ECAI podľa § 17 ods. 2 písm. a)
vydané akceptovateľnou ratingovou inštitúciou vzťahujúce sa na emisiu aktíva typu
ABS, ktorá bola vydaná od 1. marca 2010, alebo na emitenta, ak takáto emisia nemá
vlastné hodnotenia, prípadne na ručiteľa emisie, ak existuje, musia dosiahnuť
pri emisii aktíva úroveň AAA22) a počas doby do splatnosti aktíva zachovať obidve
hodnotenia kreditného rizika minimálne na úrovni podľa § 18 ods. 1 a to
na úrovni A.22)“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
2. Za jedenástu časť sa vkladá nová dvanásta časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
„DVANÁSTA ČASŤ
Prechodné ustanovenia na obdobie do 1. marca 2011
§ 46b
(1) Na aktíva typu ABS vydané pred 1. marcom 2010 sa do 28. februára 2011
nevzťahuje požiadavka podľa § 19 ods. 1 písm. b), že najmenej dve z hodnotení
kreditného rizika typu ECAI musia dosiahnuť pri emisii aktíva úroveň AAA22) a počas
doby do splatnosti aktíva musia zachovať obidve hodnotenia kreditného rizika
minimálnu úroveň podľa § 18 ods. 1 a to úroveň A.22)
(2) Aktíva typu ABS vydané pred 1. marcom 2009 musia mať od 1. marca 2011,
tzn. počas doby do splatnosti, obidve hodnotenia kreditného rizika najmenej na úrovni
podľa § 18 ods. 1 a to na úrovni A.22)
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(3) Aktíva typu ABS vydané v období od 1. marca 2009 do 28. februára 2010
musia mať od 1. marca 2011 jedno hodnotenie kreditného rizika pri emisii aktíva
na úrovni AAA,22) ktoré počas doby do splatnosti musí zachovať najmenej úroveň
podľa § 18 ods. 1 a to A22) a druhé hodnotenie kreditného rizika musí byť najmenej
na úrovni podľa § 18 ods. 1 a to A22) ako pri emisii aktíva, tak aj počas doby do jeho
splatnosti.“.
Doterajšia dvanásta časť sa označuje ako trinásta časť.
Čl. II
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť uverejnením vo Vestníku Národnej banky
Slovenska.
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