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9/2021
Rozhodnutie
Národnej banky Slovenska
z 9. novembra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2018
o podmienkach otvorenia a vedenia T2S účelového peňažného účtu (T2S DCA)
v rámci TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 23/2019
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
§ 45 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov rozhodla:
Čl. I
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2018 z 27. novembra 2018
o podmienkach otvorenia a vedenia T2S účelového peňažného účtu (T2S DCA) v rámci
TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 23/2019 sa mení a dopĺňa takto:
1.

V § 2 odsek 24 znie:
„(24) Príkazom sa rozumie prevodný príkaz na úhradu, príkaz na prevod likvidity,
príkaz na inkaso, príkaz na prevod likvidity z PM na T2S DCA účet, príkaz na prevod
likvidity z T2S DCA účtu na PM účet, príkaz na prevod likvidity z T2S DCA účtu na T2S
DCA účet, príkaz na prevod likvidity z PM účtu na TIPS DCA účet, príkaz na prevod
likvidity z TIPS DCA účtu na PM účet, príkaz na prevod likvidity z technického účtu TIPS
AS na TIPS DCA účet, príkaz na prevod likvidity z TIPS DCA účtu na technický účet TIPS
AS, príkaz na okamžitú platbu alebo kladná odpoveď na storno.“.

2.

V § 2 sa vypúšťa odsek 36.
Doterajšie odseky 37 až 61 sa označujú ako odseky 36 až 60.

3.

V § 2 odsek 54 znie:
,,(54) Príkazom na okamžitú platbu sa v súlade so systémom okamžitých úhrad
SEPA (ďalej len „systém SCT Inst“) Európskej platobnej rady rozumie platobný pokyn,
ktorý možno vykonať 24 hodín denne v ktorýkoľvek kalendárny deň v roku s okamžitým
alebo takmer okamžitým spracovaním a oznámením platiteľovi a zahŕňa
a) príkazy na okamžitú platbu z TIPS DCA účtu na TIPS DCA účet,
b) príkazy na okamžitú platbu z TIPS DCA účtu na technický účet TIPS AS,
c) príkazy na okamžitú platbu z technického účtu TIPS AS na TIPS DCA účet a
d) príkazy na okamžitú platbu z technického účtu TIPS AS na technický účet TIPS AS.“.

4.

§ 2 sa dopĺňa odsekmi 61 až 64, ktoré znejú:
,,(61) Technickým účtom TIPS AS sa rozumie účet, ktorého majiteľom je
pridružený systém alebo centrálna banka, ktorá ho vedie v mene pridruženého systému
v systéme centrálnej banky, ktorý je súčasťou TARGET2 a pridružený systém ho používa
na účely vyrovnania okamžitých platieb vo svojich účtovných knihách.
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(62) Príkazom na prevod likvidity z TIPS DCA účtu na technický účet TIPS AS
sa rozumie pokyn na prevod určitej sumy peňažných prostriedkov z TIPS DCA účtu
na technický účet TIPS AS s cieľom zvýšiť krytie pozície majiteľa TIPS DCA účtu alebo
pozície iného účastníka pridruženého systému v účtovných knihách pridruženého systému.
(63) Príkazom na prevod likvidity z technického účtu TIPS AS na TIPS DCA účet
sa rozumie pokyn na prevod určitej sumy peňažných prostriedkov z technického účtu TIPS
AS na TIPS DCA účet s cieľom znížiť krytie pozície majiteľa TIPS DCA účtu alebo
pozície iného účastníka pridruženého systému v účtovných knihách pridruženého systému.
(64) Poskytovateľom sieťových služieb sa rozumie spoločnosť, ktorej Eurosystém
udelil koncesiu na poskytovanie služieb pripojenia prostredníctvom jednotného
prístupového miesta trhovej infraštruktúry Eurosystému.“.
5.

V § 3 ods. 1 písmeno i) znie:
„i) príkazy na prevod likvidity z TIPS DCA účtu na PM účet a príkazy na prevod likvidity
z PM účtu na TIPS DCA účet,“.

6.

V § 3 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j) príkazy na prevod likvidity z TIPS DCA účet na technický účet TIPS AS a príkazy
na prevod likvidity z technického účtu TIPS AS na TIPS DCA účet a“.
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).

7.

V § 3 odsek 2 znie:
„(2) TARGET2 umožňuje v rámci PM účtov a T2S DCA účtov a TIPS DCA
účtov hrubé vyrovnanie platieb v reálnom čase v eurách s vyrovnaním v peniazoch
centrálnej banky. TARGET2 je vytvorený a funguje na základe SSP, cez ktorú sa technicky
rovnakým spôsobom zadávajú a spracúvajú príkazy a nakoniec aj prijímajú platby. Pokiaľ
ide o technické vedenie T2S DCA účtov, TARGET2 je po technickej stránke vytvorený
a funguje na základe platformy T2S. Pokiaľ ide o technické vedenie TIPS DCA účtov
a technických účtov TIPS AS, TARGET2 je po technickej stránke vytvorený a funguje
na základe platformy TIPS.“.

8.

V § 3 odsek 3 znie:
„(3) Národná banka Slovenska je poskytovateľom služieb podľa tohto
rozhodnutia. Konanie národných centrálnych bánk poskytujúcich SSP a štyroch
centrálnych bánk a ich opomenutie konať sa považuje za konanie a opomenutie konania
Národnej banky Slovenska, za ktoré nesie zodpovednosť podľa § 19. Účasť podľa tohto
rozhodnutia nezakladá zmluvný vzťah medzi majiteľmi T2S DCA účtov a národnými
centrálnymi bankami poskytujúcimi SSP alebo štyrmi centrálnymi bankami, ak niektorá z
nich koná v tomto postavení. Pokyny, správy alebo informácie, ktoré majiteľ T2S DCA
účtu dostane z SSP alebo platformy T2S, alebo pošle na SSP alebo platformu T2S, a ktoré
sa týkajú služieb poskytovaných podľa tohto rozhodnutia, sa považujú za prijaté alebo
poslané Národnou bankou Slovenska.“.

9.

V § 6 odsek 3 znie:
„(3) Ak Národná banka Slovenska vyhovela žiadosti majiteľa T2S DCA účtu
podľa odseku 1, má sa za to, že tento majiteľ T2S DCA účtu poskytol zúčastneným
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centrálnym depozitárom cenných papierov mandát na pripísanie súm vyplývajúcich z
transakcií s cennými papiermi vykonanými na týchto účtoch cenných papierov, na ťarchu
T2S DCA účtu.“.
10. V § 26 odsek 1 znie:
„(1) Majitelia T2S DCA účtov sú povinní dodržiavať právne predpisy, ktoré
upravujú ochranu údajov, a tieto povinnosti si plnia a sú schopní preukázať ich plnenie
dotknutým príslušným orgánom. Zároveň sú povinní dodržiavať právne predpisy, ktoré
upravujú predchádzanie praniu špinavých peňazí, financovanie terorizmu, činnosti
v jadrovej oblasti citlivé z hľadiska šírenia jadrových zbraní a vývoja nosičov jadrových
zbraní, a tieto povinnosti si plnia, najmä pokiaľ ide o implementáciu zodpovedajúcich
opatrení týkajúcich sa platieb zaúčtovaných na ťarchu alebo pripísaných v prospech ich
T2S DCA účtov. Pred uzavretím zmluvného vzťahu s poskytovateľom sieťových služieb
sa majitelia T2S DCA účtov oboznámia s jeho politikou obnovenia údajov.“.
11. § 28 vrátane nadpisu znie:
„§ 28
Zmluvný vzťah s poskytovateľom sieťových služieb
(1) Majitelia T2S DCA účtov
a) uzavrú zmluvu s poskytovateľom sieťových služieb podľa koncesnej zmluvy uzavretej
medzi týmto poskytovateľom sieťových služieb a Eurosystémom s cieľom vytvoriť
technické pripojenie k TARGET2-SK alebo
b) sa pripoja prostredníctvom iného subjektu, ktorý uzavrel zmluvu s poskytovateľom
sieťových služieb podľa koncesnej zmluvy uzavretej medzi týmto poskytovateľom
sieťových služieb a Eurosystémom.
(2) Právny vzťah medzi majiteľom T2S DCA účtu a poskytovateľom sieťových
služieb sa riadi výlučne podmienkami samostatnej zmluvy uzatvorenej s poskytovateľom
sieťových služieb podľa odseku 1 písm. a).
(3) Služby, ktoré má poskytovať poskytovateľ sieťových služieb, nie sú súčasťou
služieb, ktoré poskytuje Národná banka Slovenska v súvislosti s TARGET2.
(4) Národná banka Slovenska nie je zodpovedná za konania, omyly alebo
opomenutia poskytovateľa sieťových služieb alebo jeho subdodávateľov, ani za konania,
omyly alebo opomenutia tretích osôb vybratých účastníkmi na získanie prístupu k sieti
poskytovateľa sieťových služieb.“.
12. Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 32a
Prechodné ustanovenie
Po uvedení systému TARGET do prevádzky a po ukončení prevádzky TARGET2
sa majitelia T2S DCA účtov v systéme TARGET2 stanú majiteľmi T2S DCA účtov
v systéme TARGET.“.
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13. V prílohe č. 1 siedmom bode ods. 1 písmeno b) znie:
„b) režim „od používateľa k aplikácii“ (U2A)
U2A umožňuje priamu komunikáciu medzi majiteľom T2S DCA účtu a T2S GUI.
Informácia sa zobrazuje v prehliadači spustenom v počítačovom systéme. Pre umožnenie
U2A prístupu musí IT infraštruktúra podporovať cookies. Ďalšie podrobnosti sú uvedené
v používateľskej príručke T2S.“.
14. Slová „poskytovateľ sieťových služieb T2S“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte
rozhodnutia nahrádzajú slovami „poskytovateľ sieťových služieb“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Vo Vestníku Národnej banky Slovenska sa vyhlási úplné znenie rozhodnutia Národnej
banky Slovenska č. 10/2018 z 27. novembra 2018 o podmienkach otvorenia a vedenia T2S
účelového peňažného účtu (T2S DCA) v rámci TARGET2-SK ako vyplýva zo zmien
a doplnení vykonaných rozhodnutím NBS č. 23/2019 a týmto rozhodnutím Národnej banky
Slovenska.
Čl. III
Toto rozhodnutie NBS nadobúda účinnosť 21. novembra 2021.

Peter Kažimír v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar: odbor platobných systémov

