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6 Platobný styk
6.1 Právne a inštitucionálne
aspekty
Oblasť platobného styku je v Slovenskej republike
upravená najmä zákonom č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Tento zákon usmerňuje
najmä oblasti vykonávania tuzemských a cezhraničných prevodov peňažných prostriedkov, vydávanie
a používanie elektronických platobných prostriedkov,
vznik a prevádzkovanie platobných systémov, dohľad
nad platobnými systémami, ako aj postup pri reklamáciách a mimosúdne riešenie sporov, ktoré vznikli
v súvislosti s platobným stykom.
Ďalšími všeobecne záväznými právnymi normami v oblasti platobného styku sú nasledujúce opatrenia:
• opatrenie NBS č. 9/2002 o spôsobe tvorby, štruktúre a zozname konštantných symbolov používaných v platobnom styku,
• opatrenie NBS č. 10/2002 o hlásení predkladanom vydavateľom platobného prostriedku elektronických peňazí Národnej banke Slovenska,
• opatrenie NBS č. 11/2002 o hláseniach predkladaných prevádzkovateľom platobného systému
Národnej banke Slovenska,
• opatrenie NBS č. 7/2003, ktorým sa ustanovuje
štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských
prevodov, štruktúra medzinárodného bankového
čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných
kódov.
Súčasťou slovenského právneho poriadku sú aj nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES):
• nariadenie č. 2560/2001 z 19. 12. 2001 o cezhraničných platbách v eurách, ktorým sa zaviedla
zásada rovnocenných poplatkov – t. j. poplatky za
cezhraničné platby do výšky 50 000 EUR v rámci Európskej únie sú rovnaké ako poplatky za
analogické platby v eurách uskutočnené v rámci
členského štátu,
• nariadenie č. 1781/2006 z 15. 11. 2006 o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody
finančných prostriedkov (s účinnosťou od 1. 1.
2007), cieľom ktorého je jednotné transponovanie
osobitného odporúčania VII v rámci Európskej únie
na prevody vykonávané v rámci vnútorného trhu

Európskej únie – t. j. na tuzemské prevody a prevody medzi členskými krajinami, ako aj na prevody
medzi členskými krajinami Európskej únie a tretími
krajinami.
S účinnosťou od 1. júla 2003 bol zriadený Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie so sídlom v Bratislave, ktorý má v súčasnosti dve komory:
a) komoru na rozhodovanie sporov z platobného
styku,
b) komoru na rozhodovanie sporov z iných obchodno-právnych alebo občianskoprávnych vzťahov, ktorá
začala svoju činnosť 1. januára 2004.
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V roku 2006 schválila Národná banka Slovenska
návrh Slovenskej bankovej asociácie neplatiť v roku
2006 žiaden príspevok na činnosť Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie, a to
vzhľadom na výsledky hospodárenia tohto súdu
a dostatok finančných prostriedkov na činnosť komory
na rozhodovanie sporov z platobného styku na rok
2006. Zároveň Národná banka Slovenska schválila
dodatky č. 2 štatútu a rokovacieho poriadku Stáleho
rozhodcovského súdu.

6.2 Platobný systém Slovenskej
republiky
Ku koncu roku 2006 prevádzkovala Národná banka
Slovenska medzibankový platobný systém SIPS pre 30
účastníkov, z toho bolo 28 priamych účastníkov a 2
tretie strany. V priebehu roku 2006 počet priamych
účastníkov vzrástol o dve pobočky zahraničných bánk
pôsobiace na území SR na základe jedného bankového povolenia.
V roku 2006 nedošlo v medzibankovom platobnom
systéme SIPS k zmenám základných funkcií systému.

6.2.1 Koncepcia platobného styku v SR
v súvislosti so zavedením eura
Národná banka Slovenska začala v roku 2006 s prípravou novej koncepcie riešenia platobného styku
v SR v súvislosti so zavedením eura.
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Graf 77 Počet transakcií uskutočnených
v SIPS
(mil.)

Graf 78 Hodnota transakcií uskutočnených
v SIPS
(mld. Sk)
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Nová koncepcia platobného styku v SR bola koncom
roku 2006 niekoľkokrát prezentovaná účastníkom
medzibankového platobného systému SIPS a je výsledkom konsenzu Národnej banky Slovenska a bánk
reprezentovaných Slovenskou bankovou asociáciou,
ako aj ostatných účastníkov medzibankového platobného systému SIPS.

2006

6.2.2 Platby realizované prostredníctvom
SIPS
Počas roku 2006 bolo v platobnom systéme SIPS
celkovo spracovaných vyše 130 mil. transakcií. Oproti
roku 2005 vzrástol počet transakcií o 8,59 %, čo
potvrdzuje stabilný rastúci trend z predchádzajúcich
rokov.
V grafe 77 a tabuľke 40 sa nachádzajú údaje o uskutočnených transakciách v jednotlivých mesiacoch
rokov 2004 až 2006.
Aj hodnota spracovaných transakcií zaznamenala
v roku 2006 rastúci trend. Celkovo SIPS spracoval
transakcie v hodnote vyše 85 600 mld. Sk, čo oproti
roku 2005 predstavuje nárast o 7,5 %.
Graf 78 a tabuľka 41 dokumentujú vývoj uskutočnených transakcií v jednotlivých mesiacoch roku 2006
v porovnaní s rokmi 2005 a 2004.

Tabuľka 40 Počet transakcií uskutočnených v SIPS
Jan.

Feb.

8,12

8,09

Mar.
8,94

(mil.)

Apr.

Máj

Jún

Júl

8,57

9,11

9,46

8,81

Aug.
9,06

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

8,94

9,27

9,42

10,93

2005

8,86

9,14

9,91

9,88

10,25

10,24

9,84

9,91

9,83

10,24

10,28

11,34

2006

10,18

9,99

10,92

10,09

11,23

11,01

10,85

10,80

10,45

11,34

11,13

12,04

Zdroj: NBS.
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Základnými črtami tejto koncepcie je zavedenie
systému TARGET2 pre všetky platby v reálnom
čase (t. j. prioritné platby) a pre vedenie povinných
minimálnych rezerv a zároveň vybudovanie nového
medzibankového platobného systému SIPS (s pracovným názvom SIPS RETAIL) na spracovanie platieb,
pri ktorých sa nevyžaduje okamžitá finalita (spravidla
klientske platby malej hodnoty s nízkou prioritou).
Tento systém bude pracovať na báze čistého multilaterálneho spracovania platieb a ich zúčtovania
v systéme TARGET2. TARGET2 je systém hrubého
zúčtovania platieb v reálnom čase poskytovaný centrálnymi bankami Eurosystému.

2004

Nov.
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Graf 79 Počet spracovaných prioritných
platieb
(tis.)

Graf 80 Podiel typov platieb na hodnote
spracovaných transakcií
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Od začiatku roka 2003, keď NBS začala prevádzkovať
systém SIPS, najväčšiu dynamiku spomedzi všetkých
typov transakcií zaznamenávajú klientske a medzibankové prioritné príkazy na úhradu. Zatiaľ čo v roku 2005
bolo spracovaných celkovo 156 tis. prioritných platieb,
v roku 2006 to bolo už viac ako 320 tis. platieb, čím
sa opäť dosiahol nárast o viac než 100 %, tak ako
v predchádzajúcom roku. Vývoj počtu spracovaných
prioritných platieb v SIPS zobrazuje graf 79.
Podiel prioritných platieb na celkovom počte uskutočnených transakcií však naďalej predstavuje iba
0,25 %. Zvyšný podiel 99,75 % pripadá na normálne
platby. Napriek nízkemu počtu prioritných platieb
predstavuje hodnota, ktorá bola nimi zúčtovaná, niečo vyše 55 491 mld. Sk, čo je takmer 65 % hodnoty
všetkých spracovaných transakcií. Podiely normálnych
a prioritných platieb na celkovej hodnote spracovaných
transakcií v rokoch 2003 až 2006 zobrazuje graf 80.
Informácie o počte a objeme transakcií spracovaných
v systéme SIPS sú publikované na internetovej strán-

Počas štátnych sviatkov, dní pracovného pokoja
a pracovného voľna je platobný systém uzavretý
a prebieha údržba systému. V roku 2006 bolo 247
pracovných dní. Denne bolo v systéme SIPS spracovaných a zúčtovaných v priemere 501 tis. platieb
v celkovom objeme takmer 346,66 mld. Sk, pričom
priemerná hodnota jednej transakcie predstavovala
približne 658 tis. Sk.
Pre lepšiu predstavu o týchto číslach môže poslúžiť
údaj o tom, že približne za 4,5 pracovného dňa systém
SIPS spracoval a zúčtoval platby, ktorých hodnota sa
v kumulatívnom vyjadrení rovná hrubému domácemu
produktu Slovenskej republiky v roku 2006.19
Národná banka Slovenska poskytuje vnútrodenný
úver tým účastníkom medzibankového platobného
styku, ktorí sú povinní tvoriť povinné minimálne
rezervy. Vnútrodenný úver je poskytovaný vo forme

Tabuľka 41 Hodnota transakcií uskutočnených v SIPS

(bil. Sk)

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Máj

Jún

Júl

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

2004

2,77

2,62

3,05

2,86

3,30

3,95

3,84

3,70

3,46

3,43

3,25

4,46

2005

3,95

13,78 11,12

6,35

5,98

6,22

5,04

5,60

5,14

5,00

5,53

5,93

2006

6,43

7,15

8,37

8,38

8,61

7,25

6,17

6,21

6,13

5,69

6,36

8,88

6

ke Národnej banky Slovenska s dennou aktualizáciou
o 15.50 h.18

Zdroj: NBS.

18
19

www.nbs.sk – Platobné systémy/Štatistické údaje.
Hodnota HDP za rok 2006 predstavuje 1 636,3 mld. Sk, zdroj ŠÚ SR.
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Graf 81 Vývoj vnútrodenného úveru v roku
2006
(mld. Sk)
(počet)

(mld. Sk)
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Graf 82 Počet a hodnota ATM výberov
hotovosti
(mil.)
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možnosti prečerpania peňažných prostriedkov na účte
peňažných rezerv stanovením maximálneho debetného zostatku (overdraft). Vnútrodenný úver je splatný
len v rámci jedného prevádzkového dňa a musí byť
plne zabezpečený kolaterálom, t. j. dostatočným
množstvom cenných papierov v relevantnej hodnote,
ktoré sú evidované v centrálnom registri krátkodobých
cenných papierov vedenom NBS.
V roku 2006 bol účastníkom, ktorí požiadali o vnútrodenný úver, poskytnutý tento úver v celkovom
objeme viac než 3 646 mld. Sk. Objem poskytnutého vnútrodenného úveru účastníkom sa sleduje na
týždennej báze. Národná banka Slovenska poskytla
týždenne vnútrodenný úver v priemernom objeme
69,887 mld. Sk.20
Objem vnútrodenného úveru v jednotlivých mesiacoch
roka 2006 a počet účastníkov platobného systému
SIPS, ktorí o tento úver žiadali, zobrazuje graf 81.

6.3 Platobné nástroje
Medzi najpoužívanejšie nástroje bezhotovostného platobného styku patria úhrady a elektronické platobné
prostriedky. Z elektronických platobných prostriedkov
sú najviac využívané platobné prostriedky diaľkového
prístupu, a to najmä bankové platobné karty a v neposlednej miere aj platobné aplikácie elektronického
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Zdroj: ZBK SR.

bankovníctva, ktoré umožňujú klientom banky čerpať
peňažné prostriedky z bankového účtu prostredníctvom elektronických komunikačných médií (napr.
internet banking, home banking alebo telefónne
aplikácie).
K 31. decembru 2006 bolo v obehu 4 475 861 bankových platobných kariet, čo v porovnaní s rokom
2005 bol nárast v počte vydaných bankových platobných kariet o 11 %. Z celkového počtu tvoria debetné
karty 75 % a kreditné karty 25 %.
Banky sú vydavateľmi bankových platobných kariet
kartových asociácií VISA (VISA a VISA Electron) a MasterCard Europe (MasterCard a Maestro), American
Express a Diners Club.
Klienti bánk môžu na území Slovenskej republiky
využívať sieť 2 009 bankomatov a 22 665 EFT POS
platobných terminálov.
V roku 2006 uskutočnili držitelia bankových platobných kariet 120 miliónov transakcií v celkovej hodnote
takmer 290 mld. Sk, čo v porovnaní s rokom 2005
predstavuje nárast v počte transakcií o 11 % a nárast
v hodnote transakcií o 17 %. Počet transakcií debetnými kartami tvoril 94 % (kreditnými kartami 6 %)
a hodnota transakcií debetnými kartami bola 96 %
(kreditnými kartami 4 %) z celkového počtu a celkovej
hodnoty kartových transakcií.

Objem poskytnutého vnútrodenného úveru zodpovedá hodnote cenných papierov (znížených o zrážku), ktoré NBS prijala od
účastníkov ako kolaterál za poskytnutie vnútrodenného úveru. Ide o maximálny možný limit, do výšky ktorého mohli účastníci
vnútrodenný úver čerpať. Skutočné čerpanie vnútrodenného úveru sa štatisticky nesleduje.

Výročná správa 2006

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Okrem tradičných transakcií, ako sú výber hotovosti
a platba kartou, môžu držitelia použiť platobné karty
aj na uskutočnenie ďalších platobných operácií (napr.
zadanie prevodného príkazu).

Graf 83 Počet a hodnota EFT POS platieb

(mil.)

(mld. Sk)
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V roku 2006 bolo na bankomatoch uskutočnených
79,58 mil. výberov hotovosti v celkovej hodnote
242,84 mld. Sk, čo v porovnaní s rokom 2005 bol
nárast o 10 % v počte výberov a nárast o 13,5 %
v hodnote výberov.
Vývoj počtu a hodnoty výberov v hotovosti prostredníctvom bankomatov v rokoch 2001 – 2006 dokumentuje graf 82.
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V roku 2006 bolo prostredníctvom EFT POS platobných terminálov uskutočnených 41,2 mil. platieb
v celkovej hodnote 58,02 mld. Sk, čo v porovnaní
s rokom 2005 bol nárast o 29 % v počte platieb
a nárast o 38 % v hodnote platieb.
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Vývoj počtu a hodnoty platieb prostredníctvom EFT
POS platobných terminálov v období rokov 2001
– 2006 dokumentuje graf 83.
Trendom vo vývoji akceptácie bankových platobných
kariet je zreteľný nárast počtu EFT POS terminálov
v porovnaní s nárastom bankomatov, čo v medziročnom porovnaní znamená nárast počtu EFT POS
terminálov o viac ako 19 % a bankomatov o 8 %. Aj
naďalej prevládajú výbery hotovosti z bankomatov,
trendom je kontinuálny a dynamický nárast platieb
platobnými kartami. Percentuálne porovnanie vývoja
počtu a hodnoty výberov a platieb je uvedené v grafoch 84 a 85.

Graf 84 Vývoj počtu ATM a EFT POS
transakcií
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Európska centrálna banka
Národná banka Slovenska sa každoročne podieľa
na projekte Európskej centrálnej banky, ktorý sa
týka zberu štatistických údajov platobného styku na

Graf 85 Vývoj hodnoty ATM a EFT POS
transakcií
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6.4 Spolupráca
s medzinárodnými finančnými
inštitúciami v oblasti
platobného styku
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účely prípravy tzv. Modrej knihy (Blue Book). Údaje sa
zverejňujú v dodatku tabuľkovej prílohy Modrej knihy,
ktorého obsah tvoria štatistické údaje členských a prístupových krajín EÚ za obdobie posledných piatich
rokov, týkajúcich sa platobných systémov a systémov
zúčtovania cenných papierov.
Počas roka 2006 prebiehal zber štatistických údajov
za oblasť platobného styku novým spôsobom, a to
prostredníctvom aplikačného programového systému
STATUS (APS STATUS). Vydaním opatrenia NBS z 13.
decembra 2005 č. 10/2005 o predkladaní výkazov
bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely vyplynula bankám povinnosť zasielať tieto
údaje cez APS STATUS.
V roku 2006 pristúpila Európska centrálna banka
k aktualizácii textovej časti Modrej knihy, ktorá charakterizuje platobné systémy a systémy zúčtovania
cenných papierov členských a prístupových krajín
EÚ. Národná banka Slovenska od jej poslednej aktualizácie v roku 2001 tak zachytila zmeny, týkajúce sa
predovšetkým platobného systému prevádzkovaného
Národnou bankou Slovenska.

Európska komisia a Rada Európskej únie –
legislatívna oblasť
V roku 2006 pokračovali práce na znení textu návrhu
smernice Európskeho parlamentu a Rady o platobných službách v rámci vnútorného trhu a o zmene
smerníc 97/7/ES, 2000/12/ES a 2002/65/ES (ďalej
len návrh smernice o platobných službách v rámci
vnútorného trhu).
Pozícia Slovenskej republiky k návrhu smernice
o platobných službách v rámci vnútorného trhu bola
vypracovaná Ministerstvom financií v spolupráci
s Národnou bankou Slovenska. Táto pozícia vo forme
stanoviska a pripomienok k textu smernice bola vo
februári 2006 odoslaná ako podklad na ďalšie rokovania Rady Európskej únie.
Cieľom navrhovanej smernice o platobných službách
v rámci vnútorného trhu je harmonizácia právneho
rámca pre oblasť platobného styku, a to v rozsahu subjektov poskytujúcich platobné služby, v transparentnosti podmienok, za ktorých sú poskytované tieto služby,
v oblasti práv a povinností tých, čo poskytujú platobné
služby a tých, ktorí využívajú platobné služby.

považované za prioritu v rámci eurozóny. Cieľom je vytvoriť oblasť, kde uskutočňovanie platieb bude rovnako
jednoduché a lacné ako v rámci jednotlivých členských
štátov. Dôvodom snahy o prechod k SEPA bolo uľahčenie voľného pohybu tovaru a služieb, ktorý je jedným
zo základných pilierov Európskej únie. Vytvorenie SEPA
znamená predovšetkým prechod z národných platobných nástrojov – úhrad, inkás a platobných kariet – na
európske. Základným predpokladom je, aby všetky
platby realizované v eurozóne boli rovnaké ako domáce
platby s ohľadom na ich rýchlosť, bezpečnosť a náklady. Efektívny jednotný trh v oblasti služieb platobného
styku by mal zvýšiť konkurenciu, priniesť nové obchodné príležitosti, posilniť špecializáciu a inováciu.
Riadiacim orgánom pre oblasť budovania SEPA je
Európska platobná rada (European Payments Council
– EPC). Základným poslaním EPC je napĺňať stratégiu
dosiahnutia SEPA. V decembri 2004 plenárne zhromaždenie EPC schválilo tzv. “EPC Roadmap 2004
– 2010“. Táto cestovná mapa presnejšie definovala
SEPA a stanovila míľniky vývoja a postup implementácie európskych platobných nástrojov. V cestovnej
mape sa EPC prioritne zameriava na vytvorenie platobných schém SEPA pre úhrady, inkasá a debetné karty.
V decembri 2006 boli Európskou platobnou radou
odsúhlasené a následne zverejnené pravidlá pre SEPA
úhrady a inkasá – verzia 2.2. Tieto pravidlá predstavujú základné obchodné štandardy, ktoré sú určené
na implementáciu platobných nástrojov SEPA.
Nová legislatíva v oblasti platobných služieb má
podporiť vytvorenie SEPA, odstrániť právne prekážky,
ktoré bránia vytvoreniu celoeurópskych platobných
služieb a infraštruktúry, zlepšiť podmienky pre vzájomnú súťaž poskytovateľov platobných služieb a podporiť
dôveru klientov a ich ochranu.
Taktiež slovenský bankový sektor sa pripravuje na
kompatibilitu so SEPA. Keďže zavedenie SEPA v SR
si vyžaduje aktívnu prípravu, v priebehu roku 2006
bol zriadený Podvýbor pre SEPA, zložený zo zástupcov
NBS, Ministerstva financií SR a komerčných bánk.
Počas roka výbor vypracoval a v decembri aj schválil
implementačný plán SEPA – Zavedenie SEPA v SR.
Implementačný plán sa bude priebežne revidovať
a dopĺňať na základe nových požiadaviek a informácií.
V praxi to znamená, že banky a pobočky zahraničných
bánk v SR budú musieť zavádzať nové štandardy pri
bežných platobných nástrojoch (t. j. úhrada, inkaso,
platobné karty) a prispôsobiť svoj informačný systém
a softvérové vybavenie požiadavkám SEPA.

Európska platobná rada – oblasť SEPA
Zavedenie eura v roku 1999 a dokončenie prechodu
v hotovostnej oblasti v roku 2002 položilo základy pre
smerovanie k Jednotnej oblasti platieb v eurách, tzv.
Single Euro Payments Area – SEPA. Budovanie SEPA je
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Eurosystém a budovanie novej generácie platobného
systému TARGET2
Aj v roku 2006 pokračovala a prehlbovala sa spolupráca zástupcov centrálnych bánk Eurosystému,
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Európskeho systému centrálnych bánk a aj budúcich
užívateľov pri vývoji novej generácie platobného systému TARGET2. TARGET2 bude z právneho hľadiska
predstavovať množinu platobných systémov založených na jednotnej spoločnej platforme – SSP (Single
Shared Platform). Každá centrálna banka Eurosystému bude prevádzkovať svoj platobný systém, ktorý
bude súčasťou TARGET2.
V roku 2006 ECB naďalej zverejňovala materiály o vývoji systému TARGET2 na svojej chránenej stránke
určenej budúcim užívateľom systému. Predovšetkým
išlo o zverejnenie dokumentu Communication on
TARGET2 v júli 2006, v ktorom Eurosystém potvrdil
očakávaný začiatok fungovania systému TARGET2 na
november 2007, ako aj všetky migračné fázy, počas
ktorých by mali všetky centrálne banky Eurosystému
migrovať do systému TARGET2. V tomto dokumente
bola zverejnená nová upravená harmonizovaná
schéma poplatkov za základné služby a tiež všetky
formy budúcej účasti v systéme TARGET2 tak, aby
sa budúci užívatelia mohli rozhodnúť o forme svojej
účasti v systéme TARGET2.
V novembri 2006 bola zverejnená tretia správa o vývoji systému TARGET2, ktorá obsahuje predovšetkým
poplatkovú schému pre pridružené systémy, prevody
likvidity a domáce účty, definíciu skupín účtov, informácie týkajúce sa testovania a migrácie.
Súčasný vývoj nasvedčuje tomu, že vývoj systému
TARGET2 postupuje podľa plánu a plánované začatie
činnosti TARGET2 sa 19. novembra 2007 dosiahne.

6.5 Prípravy na zavedenie eura
Najvyšším riadiacim a koordinačným orgánom pri
príprave zavedenia eura na Slovensku je Národný
koordinačný výbor. Odborné podklady k jednotlivým
otázkam prechodu slovenského hospodárstva na
euro pripravujú pracovné výbory pre zavedenia eura.
V oblasti bankovníctva ide o Pracovný výbor pre
banky a finančný sektor, ktorého činnosti koordinuje
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zástupca Národnej banky Slovenska a jeho členmi sú
zástupcovia Národnej banky Slovenska, Slovenskej
bankovej asociácie a jednotlivých asociácií finančného sektora. Pracovný výbor začal oficiálne svoju
činnosť koncom roka 2005.
Rokovania Pracovného výboru pre banky a finančný
sektor boli v roku 2006 zamerané predovšetkým
na riešenie úloh vyplývajúcich z Národného plánu
zavedenia eura pre oblasť platobného styku. Výbor
vypracoval komplexné pravidlá pre duálne zobrazovanie cien v celom finančnom sektore. Konečné
znenie pravidiel bolo odsúhlasené na decembrovom
rokovaní pracovného výboru a zverejnené na stránke
NBS. Pravidlá určujú minimálny rozsah požiadaviek,
ktorý budú musieť subjekty spĺňať.
V oblasti bezhotovostného platobného styku išlo najmä o schválenie celkovej koncepcie ďalšieho rozvoja
platobného styku v Slovenskej republike.
V oblasti hotovostného platobného styku išlo najmä
o určenie potreby eurovej hotovosti a zadefinovanie
procesu jej obstarania od NBS. Presnejšia identifikácia prebehne v roku 2007.

6

Na rokovanie Pracovného výboru pre banky a finančný
sektor bola predložená informácia pre bankový sektor
o nariadení č. 1781/2006 o údajoch o príkazcovi,
ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov,
cieľom ktorej bolo informovať o aplikácii tohto nariadenia v praxi, a to najmä o režime minimálnych
údajov o príkazcovi na tuzemské prevody a prevody
medzi členskými krajinami, o režime úplných údajov
o príkazcovi, ktorý sa aplikuje na prevody medzi
členskými krajinami Európskej únie a tretími krajinami, ako aj o ďalších povinnostiach a výnimkách pri
uskutočňovaní prevodov.
V rámci Pracovného výboru pre banky a finančný sektor bol zriadený Podvýbor pre SEPA. Cieľom podvýboru
bolo pripraviť rámcový implementačný plán zavedenia
SEPA v Slovenskej republike.
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