SK

STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
z 19. decembra 2007
na žiadosť Ministerstva financií Slovenskej republiky
k návrhu zákona o zavedení meny euro v Slovenskej republike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(CON/2007/43)

Úvod a právny základ
Európska centrálna banka (ECB) prijala 20. júla 2007 žiadosť Ministerstva financií Slovenskej republiky
o stanovisko k návrhu zákona o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Ministerstvo financií Slovenskej republiky zaslalo 24. septembra 2007 ECB
zmenený a doplnený návrh tohto zákona (ďalej len „návrh zákona“) s naliehavou žiadosťou o zaujatie
stanoviska.
Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 105 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho
spoločenstva (ďalej len „zmluva“) a na článku 2 ods. 1 prvej, druhej, tretej, štvrtej, piatej a šiestej zarážke
rozhodnutia Rady 98/415/ES z 29. júna 1998 o poradení sa s Európskou centrálnou bankou
vnútroštátnymi orgánmi ohľadom návrhu právnych predpisov1, keďže sa návrh zákona týka záležitostí
meny, platobných prostriedkov, Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“), zberu, spracovania a
poskytovania menovej, finančnej a bankovej štatistiky a štatistiky platobných systémov a platobnej
bilancie, platobných a zúčtovacích systémov, ako aj pravidiel platných pre finančné inštitúcie, pokiaľ
podstatne ovplyvňujú stabilitu finančných inštitúcií a trhov. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou
rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

1.

Účel návrhu zákona

Hlavným cieľom návrhu zákona je zmeniť a doplniť takmer všetky základné vnútroštátne právne
predpisy2, ktoré sú významné z pohľadu zavedenia eura v Slovenskej republike a zabezpečiť súlad
slovenského právneho poriadku so zmluvou a Štatútom Európskeho systému centrálnych bánk
a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“). Návrh zákona obsahuje tri hlavné časti: i) návrh
1
2

Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kapitola 1/zv. 1, s. 446.
V súlade s Národným plánom zavedenia eura v Slovenskej republike, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 525 zo
6. júla 2005 a následne pravidelne aktualizovaný, boli vytvorené tri skupiny vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré je
potrebné zosúladiť s právom ES, pričom predložený návrh zákona pozostáva z právnych predpisov zaradených do prvej
skupiny a niektorých právnych predpisov zaradených do druhej skupiny podľa uvedeného národného plánu.

zákona o zavedení eura (ďalej len „návrh eurozákona“), ii) návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších
predpisov (ďalej len „návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o NBS“) a iii) zmeny a doplnenia
ďalších 26 zákonov3, ktoré je potrebné zosúladiť z dôvodu plánovaného zavedenia eura v Slovenskej
republike4.

2.

Všeobecné pripomienky

2.1

ECB víta iniciatívu slovenskej vlády začať v dostatočnom časovom predstihu s prípravami na
zavedenie eura, ktoré by mali uľahčiť hladký prechod na euro na Slovensku.

Priama uplatniteľnosť nariadení ES a ustanovení primárneho práva ES
2.2.

Niektoré ustanovenia návrhu zákona opakujú príslušné ustanovenia nariadení ES. V tejto súvislosti,
ECB poznamenáva, že článok 249 Zmluvy o ES ustanovuje, že nariadenie ES je záväzné v celom
svojom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Nariadenie ES, ako uvádza
Súdny dvor Európskych spoločenstiev, nie je preto potrebné transponovať do vnútroštátneho práva

3

4

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z.
o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.
566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných
papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, zákon č.
191/1950 Zb. zmenkový a šekový, zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších
predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový
zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu o dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 171/2005 Z. z.
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov, zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov v znení zákona
č. 264/2006 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky
a ich používaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov,
zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č.
507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov, zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pre lepšiu orientáciu v odkazoch v texte odkazujú v prípade článku I a II návrhu zákona čísla paragrafov na číslovanie
uvedené v predmetnom právnom predpise (napr. návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o NBS) a v prípade
článkov III až XXX odkazujú čísla paragrafov na predmetný zákon a príslušné číslo článku spolu s poznámkou pod
čiarou k odkazu na zodpovedajúci článok a bod príslušnej novely zákona.
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členských štátov5. To isté platí aj pre všetky priamo uplatniteľné ustanovenia primárneho práva ES.
Vzhľadom na to ECB odporúča vypustiť tie ustanovenia návrhu zákona, ktoré opakujú ustanovenia
a pojmy vymedzené v nariadeniach ES a priamo uplatniteľné ustanovenia primárneho práva ES6,
vrátane vymedzenia pojmov. Návrh zákona by mal preto primárne upravovať len tie otázky, ktoré
sa týkajú zavedenia eura na Slovensku7 a nie sú upravené právnymi predpismi ES. To by tiež
prispelo k zjednodušeniu návrhu zákona.

3.

Konkrétne pripomienky k návrhu eurozákona (čl. I návrhu zákona)

Pravidlá prechodu na euro
V zmysle §3 ods. 8 písm. b) bod 1 návrhu eurozákona sa ustanovuje, že výmenu slovenských bankoviek
uskutočňujú banky počas obdobia jedného roka odo dňa zavedenia eura. Uvedené obdobie jedného roka,
ktoré sa vzťahuje na banky, možno považovať za úpravu, ktorá nie je v rozpore, ale presahuje rámec
úpravy práva ES.8

4.

Konkrétne pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o NBS (čl. II
návrhu zákona)

Integrácia NBS do Eurosystému
4.1

Návrh zákona upravuje viaceré otázky, na ktoré ECB poukázala vo svojej Konvergenčnej správe
z decembra 20069. ECB víta úsilie slovenskej vlády dosiahnuť požadovaný stupeň právnej
konvergencie a zároveň poznamenáva, že stupeň právnej konvergencie novelizovaného zákona
o NBS sa bude posudzovať taktiež v ďalšej Konvergenčnej správe ECB.

5

6

7

8

9

Ako uvádza Súdny dvor Európskych spoločenstiev vo veci 34/73 Fratelli Variola S.p.A./Amministrazione italiana delle
Finanze, Zb. 1973, s. 981: „vzhľadom na povinnosti, ktoré vyplývajú zo zmluvy, a ktoré boli prijaté ratifikáciou, majú
členské štáty povinnosť neobmedzovať priamu uplatniteľnosť zakotvenú v nariadeniach a iných predpisoch práva
Spoločenstva. Prísne dodržiavanie tejto povinnosti je nevyhnutným predpokladom simultánneho a jednotného
uplatňovania nariadení Spoločenstva v rámci Spoločenstva“. Tento právny názor bol opätovne uvedený aj vo veci 50/76
Amsterdam Bulb BV/Produktschap voor Siergewassen, Zb. 1997, s. 137. Pozri tiež stanovisko ECB CON/2006/10
z 23. februára 2006 na žiadosť Central Bank of Malta k návrhu zákona o prijatí eura, stanovisko ECB CON/2006/29
z 12. júna 2006 na žiadosť slovinského ministerstva financií k návrhu zákona o zavedení eura a stanovisko ECB
CON/2007/1 z 15. januára 2007 na žiadosť cyperského ministerstva financií k návrhu zákona o prijatí eura a prechode na
túto menu.
Ak si napriek uvedenému príslušné slovenské orgány naďalej želajú zopakovať tieto ustanovenia primárneho práva a
sekundárneho práva ES, mali by ich zopakovať presne bez toho, aby modifikovali ich obsah a znenie. Pozri §1 ods. 2
písm. a) návrhu eurozákona, ktorý nepresne opakuje príslušné ustanovenia menových dohôd uvedených v poznámke pod
čiarou k odkazu 3 návrhu eurozákona. Navyše, §24b návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky (čl. III) v znení neskorších
predpisov a §38 ods. 2 návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o NBS nepresne opakujú ustanovenia článku 27
štatútu ESCB.
Pozri napr. dohľad nad dodržiavaním pravidiel a povinností pri prechode zo slovenskej meny na menu euro upravený
v §19 až §22 návrhu eurozákona alebo stiahnutie euromincí z obehu upravené v §17c návrhu zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon o NBS.
Pozri články 15 a 16 nariadenia Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kapitola 10/zv. 1, s. 111). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 835/2007 (Ú. v. EÚ L 186,
18.7.2007, s. 1).
Pozri Konvergenčnú správu ECB z decembra 2006, s. 21-33 a 230-231.
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4.2

Pokiaľ ide o otázku systému sankcií ustanovených právom ES, súlad návrhu zákona, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon o NBS s týmto systémom je dôležitý z hľadiska právnej integrácie NBS do
Eurosystému. Podľa §21 návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o NBS, môže NBS
ukladať a uplatňovať sankcie súvisiace s povinnými minimálnymi rezervami alebo s inými
operáciami menovej politiky v súlade s pravidlami platnými pre Eurosystém10. ECB v tejto
súvislosti predpokladá, že pojem „iné operácie menovej politiky“ zahŕňa aj pojem „úverové
operácie“ v zmysle štatútu ESCB.

4.3

Článok 5 rozhodnutia ECB/2003/4 z 20. marca 2003 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách,
reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu11 ustanovuje, že o „narábaní s
eurobankovkami, predloženými po skončení obdobia sťahovania z obehu a/alebo potom, ako
stratili status zákonného platidla“ rozhoduje Rada guvernérov. S cieľom zohľadniť toto
ustanovenie v návrhu zákona ECB odporúča doplniť na konci ustanovenia §17a ods. 4 návrhu
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o NBS, slovné spojenie „podľa pravidiel platných
v eurozóne“, vrátane odkazu na rozhodnutie ECB/2003/4 vo forme poznámky pod čiarou.

4.4

ECB predpokladá, že §17f ods. 2 návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o NBS, implicitne
zahŕňa ustanovenia právneho rámca spracovávania eurobankoviek12 napriek tomu, že v poznámke
pod čiarou k odkazu 3h), ktorá obsahuje demonštratívny výpočet pravidiel platných v eurozóne, sa
výslovne tento právny rámec neuvádza. V tejto súvislosti ECB odporúča použiť v prípade §17f
ods. 5 návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o NBS, rovnakú formuláciu, aká je použitá v
§17f ods. 2, a to na konci prvej vety tohto ustanovenia tak, že slovné spojenie „ak osobitný predpis
neustanovuje inak“ sa nahradí slovným spojením „podľa osobitných pravidiel platných v eurozóne
pre spracovávanie eurobankoviek a euromincí“, vrátane odkazu 3h) a príslušnej poznámky pod
čiarou k nemu.

4.5

V §17a ods. 1 návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o NBS, je uvedené všeobecné
ustanovenie o zákonnom platidle, ktoré by malo potom, ako Rada EÚ zruší výnimku, zostať
v platnosti aj po zavedení eurobankoviek a euromincí na Slovensku. V §17a ods. 3 návrhu zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon o NBS, je uvedené osobitné ustanovenie o postavení
eurobankoviek a euromincí ako zákonného platidla a v tejto súvislosti ECB vyjadruje nasledujúce
technické odporúčania.

10

11
12

Pozri napr. nariadenie Rady (ES) č. 2531/98 z 23. novembra 1998, ktoré sa týka uplatnenia minimálnych rezerv
Európskou centrálnou bankou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kapitola 1/zv. 3, s. 16). Nariadenie naposledy zmenené
a doplnené nariadením Rady (ES) č. 134/2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kapitola 1/zv. 4, s. 8), nariadenie
Rady (ES) č. 2532/98 z 23. novembra 1998 týkajúce sa právomocí Európskej centrálnej banky ukladať sankcie
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kapitola 1/zv. 3, s. 19) a nariadenie ECB/2003/9 z 12. septembra 2003 o povinných
minimálnych rezervách (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kapitola 10/zv. 03, s. 300).
Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kapitola 10/zv. 3, s. 246.
Pozri dokument ECB s názvom „Spracovanie eurobankoviek: Rámec na detekciu falzifikátov a triedenie eurobankoviek
úverovými inštitúciami a ostatnými spracovateľmi peňazí podľa upotrebiteľnosti“ (SEC/GovC/04/23/09a.rev-2), ktorý
schválila Rada guvernérov ECB 16. decembra 2004, a ktorý je dostupný na internetovej stránke ECB (www.ecb.int).
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ECB predpokladá, že cieľom §17a ods. 3 návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o NBS, je
určiť tie subjekty, ktoré sú v zmysle článku 11 tretej vety nariadenia Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája
1998 o zavedení eura13 povinné pri peňažných platbách prijímať euromince bez obmedzenia ich
celkového počtu. Účelom tretej vety článku 11 nariadenia Rady (ES) č. 974/98 je uložiť emitentovi
povinnosť prijímať euromince bez obmedzenia ich celkového počtu a umožniť vnútroštátnemu
právu rozšírenie tejto povinnosti na iné subjekty. ECB sa však javí extenzívny okruh subjektov
určených podľa vnútroštátneho práva prijímať euromince bez obmedzenia14 ako otázny.
Subjekty, ktoré nie sú vymenované v §17a ods. 3 návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
o NBS, sú oprávnené odmietnuť pri jednej platbe viac ako 50 euromincí v zmysle priamo
uplatniteľného článku 11 nariadenia (ES) č. 974/98. Ustanovenie §17a ods. 3 návrhu zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon o NBS, oprávňuje tiež všetky fyzické osoby a právnické osoby, iné
ako NBS, odmietnuť prijatie euromincí aj vtedy, ak ide zberateľské euromince15. ECB v tejto
súvislosti poznamenáva, že v súlade so závermi Rady z 23. novembra 1998 o zberateľských
eurominciach sú tieto mince zákonným platidlom len vo vydávajúcom štáte, a ak je to potrebné,
tiež prostredníctvom ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov. V prípade, ak sú ustanovené
obmedzenia, ktoré sa týkajú postavenia zberateľských euromincí ako zákonného platidla tak, ako je
tomu v §17a ods. 3 návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o NBS, mali by sa v plnej miere
zohľadniť16 uvedené závery Rady.
Nakoniec, §17a ods. 3 návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o NBS, je opodstatnený
v miere, v akej je jeho rozsah obmedzený na euromince v súlade s článkom 11 nariadenia (ES)
č. 974/98 alebo v miere, v akej je potrebné upraviť postavenie euromincí ako zákonného platidla. S
ohľadom na priamu uplatniteľnosť článku 10 nariadenia (ES) č. 974/9817 však nie je potrebný
odkaz na postavenie eurobankoviek ako zákonného platidla, ktorý je uvedený v §17a ods. 3 návrhu
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o NBS.

13
14

15

16
17

Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kapitola 10/zv. 1, s. 111.
ECB poznamenáva, že rozsah uplatňovania §17a ods. 3 prvej vety vo vzťahu k minciam je v skutočnosti obmedzený
v zmysle priamo uplatniteľného článku 11 nariadenia (ES) č. 974/98. Takéto zamýšľané obmedzenie vyjadruje odkaz na
uvedený článok v poznámke pod čiarou k odkazu 3d) návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o NBS.
V §17a ods. 3 návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o NBS, sa nerozlišuje medzi slovenskými zberateľskými
euromincami a zberateľskými euromincami vydanými inými členskými štátmi. ECB predpokladá, že tento paragraf
odkazuje len na slovenské zberateľské euromince, keďže zberateľské euromince sú zákonným platidlom len vo
vydávajúcom členskom štáte v súlade so závermi Rady z 23. novembra 1998 o zberateľských eurominciach.
Je potrebné, aby bol v §17a ods. 3 druhej vete návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o NBS, uvedený
jednoznačný odkaz na článok 11 nariadenia (ES) č. 974/98.
Pozri odsek 2.2 tohto stanoviska. Ak si slovenské orgány naďalej želajú uvádzať eurobankovky v §17a ods. 3 návrhu
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o NBS, mali by uviesť jednoznačný odkaz na článok 10 nariadenia (ES)
č. 974/98 v §17a ods. 3 prvej vete návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o NBS.
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5.

Konkrétne pripomienky k návrhom zmien a doplnení ostatných zákonov (čl. III až XXVIII
návrhu zákona)

Denominácia čiastok v právnych nástrojoch
5.1

Mena členského štátu, pre ktorý platí výnimka, je jeho menou až do nadobudnutia účinnosti
rozhodnutia Rady, ktorým sa táto výnimka zruší podľa článku 122 ods. 2 Zmluvy o ES. V súlade
s týmto princípom by nadobudnutie účinnosti ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov,
ktorými sa nahrádza národná mena zavedením čiastok v eurách, nemalo nastať skôr, ako
nadobudne účinnosť predpokladané rozhodnutie Rady, ktorým sa zruší výnimka pre členský štát18.
Nadobudnutie účinnosti ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré obsahujú čiastky
v eurách, pred zavedením eura, okrem prípadov, keď sa euro používa na vyjadrenie eura ako
zahraničnej meny19, je možné len vtedy, ak je to potrebné na účely transpozície ustanovení práva
ES20, ktoré obsahujú konkrétne čiastky vyjadrené v eurách21. V posledne uvedenom prípade možno
odporučiť, aby vnútroštátne právne predpisy uvádzali „čiastky v platnej mene, ktoré zodpovedajú
„X“ eur“ (vrátane vyjadrenia o prepočte týchto čiastok), kým nenadobudne účinnosť
predpokladané rozhodnutie Rady, ktorým sa zruší výnimka pre členský štát. Návrh zákona mení
a dopĺňa zákon č. 18/1996 Z. z.22 takto: i) hraničné hodnoty vyjadrené v slovenskej mene sa v §18
ods. 1 písm. b) a §18 ods. 2 nahrádzajú hraničnými hodnotami vyjadrenými v eurách a ii) nový
§23c uvádza, že na prepočet skutočných čiastok odvodených z týchto hraničných hodnôt (sadzieb)
vyjadrených v §18 ods. 1 písm. b) a §18 ods. 2 v eurách na slovenskú menu sa v období od 1.
januára 2008 (dátum nadobudnutia účinnosti týchto ustanovení návrhu zákona) do zavedenia eura
na Slovensku použije referenčný výmenný kurz eura určený a vyhlásený NBS.

Zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku (čl. XIII)
5.2

Súčasný Transeurópsky automatizovaný expresný systém hrubého zúčtovania platieb v reálnom
čase (TARGET) bude od 19. novembra 2007 nahradený systémom TARGET2. Každá národná
centrálna banka, ktorá je súčasťou Eurosystému je povinná prejsť na TARGET2 a zosúladiť
príslušné vnútroštátne právne predpisy s usmernením TARGET223. Aj keď sa táto povinnosť na

18

19

20

21

22
23

Článok 123 ods. 5 zmluvy ustanovuje, že keď Rada rozhodne o zrušení výnimky „prijme kurz, podľa ktorého euro
nahradí menu (dotknutého) členského štátu.“ Pozri tiež odseky 3.2 a 3.3 stanoviska ECB CON/2006/28 z 9. júna 2006 na
žiadosť estónskeho ministerstva spravodlivosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník a niektoré
ďalšie právne predpisy s cieľom uľahčiť zavedenie eura.
Používanie eura na vyjadrenie eura ako zahraničnej meny sa môže vo vnútroštátnych právnych predpisoch vyskytnúť
napríklad v prípade, ak sa v ustanoveniach vnútroštátneho práva uvádzajú výdavky vynaložené v členskom štáte
eurozóny alebo úvery denominované v eurách.
Pozri napr. článok 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES z 3. marca 1997 o systémoch náhrad pre
investorov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kapitola 6/zv. 2, s. 311) a §9 ods. 2 písm. b) zákona č. 118/96 Z. z. (čl. XII
bod 5 návrhu zákona), ktorým sa táto smernica transponuje.
Vnútroštátne právo by malo ustanovovať, že k dátumu zavedenia eura budú takéto ustanovenia znieť na čiastky v platnej
mene, ktoré zodpovedajú určitým čiastkam v eurách, a nie vyjadrovať určité čiastky v eurách, ktoré zodpovedajú
príslušným čiastkam v platnej mene. ECB poznamenáva, že jednou z možných legislatívnych techník na dosiahnutie
tohto výsledku je technika použitá aj v tomto návrhu zákona (pozri napr. zákon č. 258/2001 Z. z. v čl. XXII návrhu
zákona).
Pozri článok XXI, bod 1 a bod 2 v spojení s bodom 4 návrhu zákona.
Pozri usmernenie ECB/2007/2 z 26. apríla 2007 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého
zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2), (Ú. v. EÚ L 237, 8.9.2007, s. 1).
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NBS ešte nevzťahuje, zákon č. 510/2002 Z. z. bude potrebné pred vstupom NBS do Eurosystému
zmeniť a doplniť.

Toto stanovisko sa uverejní na internetovej stránke ECB.

Vo Frankfurte nad Mohanom 19. decembra 2007.

[podpis]

prezident ECB
Jean-Claude TRICHET
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