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(1) Text s významom pre EHP
Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len
obmedzený čas.
Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.
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II
(Nelegislatívne akty)

NARIADENIA
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 4/2014
zo 6. januára 2014,
ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 640/2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektromotorov
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Zmeny nariadenia (ES) č. 640/2009

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

Nariadenie (ES) č. 640/2009 sa mení takto:
so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady
2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stano
venie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrob
kov (1), a najmä na jej článok 15 ods. 1,

1. Článok 1 sa nahrádza týmto znením:
„Článok 1
Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

po porade s Konzultačným fórom pre ekodizajn,

1.
Týmto nariadením sa stanovujú požiadavky na ekodi
zajn motorov vrátane takých, ktoré sú integrované do iných
výrobkov, pokiaľ ide o ich uvedenie na trh a uvedenie do
prevádzky.

keďže:

2.

(1)

Skúsenosti získané pri vykonávaní nariadenia Komisie
(ES) č. 640/2009 (2) ukázali, že je potrebné zmeniť určité
ustanovenia nariadenia (ES) č. 640/2009, aby sa zabrá
nilo neželaným vplyvom na trh s motormi a na vlast
nosti výrobkov, na ktoré sa vzťahuje uvedené nariadenie.

Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a) motory určené na prevádzku, pri ktorej sú plne ponorené
v kvapaline;
b) motory plne integrované vo výrobku (napríklad v prevo
dovke, čerpadle, ventilátore alebo kompresore), ktorých
energetický výkon sa nemôže testovať nezávisle od ener
getického výkonu tohto výrobku;
c) motory určené výlučne na prevádzku:

(2)

(3)

Nedávny vývoj na trhu s elektrickými motormi viedol
k zmenám v limitných hodnotách platných pre
nadmorskú výšku, maximálne a minimálne teploty okolia
a teploty chladiacej vody, pri ktorých sa vychádza z toho,
že motor pracuje pri extrémnych podmienkach, a preto
je potrebná osobitná konštrukcia. Tento vývoj je
potrebné zohľadniť v nariadení.

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so
stanoviskom výboru zriadeného článkom 19 ods. 1
smernice 2009/125/ES,

(1) Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10.
(2) Ú. v. EÚ L 191, 23.7.2009, s. 26.

i) v nadmorských výškach nad 4 000 metrov nad
morom;
ii) keď teplota okolia je vyššia ako 60 °C;
iii) pri maximálnej prevádzkovej teplote vyššej ako
400 °C;
iv) keď teploty okolia sú v prípade akéhokoľvek motora
nižšie ako – 30 °C alebo v prípade motora chladeného
vodou nižšie ako 0 °C;
v) keď teplota chladiacej vody na vstupe do výrobku je
nižšia ako 0 °C alebo vyššia ako 32 °C alebo
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vi) v potenciálne výbušnej atmosfére vymedzenej v smer
nici Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES (*);

7.1.2014

2. Príloha I k nariadeniu (ES) č. 640/2009 sa mení v súlade
s prílohou k tomuto nariadeniu.

d) brzdné motory

Článok 2

s výnimkou požiadaviek na informácie v prílohe I časti 2
bodoch 3 až 6 a 12.
___________
(*) Ú. v. ES L 100, 19.4.1994, s. 1.“

Nadobudnutie účinnosti
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uplatňuje sa šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Bruseli 6. januára 2014
Za Komisiu
predseda
José Manuel BARROSO

PRÍLOHA
Zmeny prílohy I k nariadeniu (ES) č. 640/2009
V prílohe I bode 2 sa za tretí pododsek vkladá tento pododsek:
„Ak veľkosť výkonnostného štítka neumožňuje vyznačiť všetky informácie uvedené v bode 1, vyznačí sa iba
menovitá účinnosť (h) pri napätí pri plnom menovitom zaťažení (UN).“
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NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 5/2014
zo 6. januára 2014,
ktorým sa mení smernica 2008/38/ES, ktorou sa stanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív
určených na zvláštne nutričné účely u zvierat
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,

(4)

Špecifický spôsob kŕmenia je podanie bolusu. S cieľom
zabezpečiť náležité a bezpečné používanie bolusu ako
krmiva na zvláštne nutričné účely by sa mali stanoviť
všeobecné požiadavky na podmienky spojené s určitými
zamýšľanými použitiami.

(5)

Komisia sprístupnila všetky žiadosti vrátane dokumen
tácie členským štátom.

(6)

Dokumentáciou zahrnutou do žiadostí sa preukázalo, že
špecifické zloženie príslušného krmiva spĺňa zvláštny
zamýšľaný nutričný účel „výživa na zotavenie, rekonva
lescencia“, pokiaľ ide o psy, „stabilizácia fyziologického
trávenia“, „zníženie obsahu jódu v krmivách pri hyperty
roidizme“, pokiaľ ide o mačky, „podpora prípravy na
športový výkon a na zotavenie z neho“, pokiaľ ide
o koňovité, „kompenzácia nedostatočnej dostupnosti
železa po narodení“, pokiaľ ide o ciciaky a teľatá, „pod
pora regenerácie kopýt, nožičiek a kože“, pokiaľ ide
o kone, prežúvavce a ošípané, „podpora prípravy na
estrus a reprodukciu“, pokiaľ ide o cicavce a vtáky,
a „dlhodobé zásobovanie pasúcich sa zvierat mikroprv
kami a/alebo vitamínmi“, pokiaľ ide o prežúvavce
s funkčným bachorom.

(7)

Okrem toho sa hodnotením ukázalo, že príslušné krmivo
nemá žiadne nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, ľudí,
životné prostredie ani na dobré životné podmienky zvie
rat. Do hodnotení dokumentácií sa zahrnulo overenie
toho, že charakterizácia „vysoký obsah určitej kŕmnej
doplnkovej látky“ znamená významné množstvo
príslušnej doplnkovej látky, ktoré sa blíži k príslušnému
maximálnemu obsahu stanovenému pre kompletné
krmivo, ale nepresahuje tento obsah.

(8)

Žiadosti sú preto opodstatnené a zvláštne nutričné účely
by sa mali doplniť do zoznamu zamýšľaných použití
a podmienky spojené so zvláštnymi nutričnými účelmi
„výživa na zotavenie, rekonvalescencia“ a „stabilizácia
fyziologického trávenia“ by sa mali zmeniť.

(9)

Smernica 2008/38/ES by sa preto mala zodpovedajúcim
spôsobom zmeniť.

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 767/2009 z 13. júla 2009 o uvádzaní krmív na trh a ich
používaní, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a ktorým sa zrušuje
smernica Rady 79/373/EHS, smernica Komisie 80/511/EHS,
smernice Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS,
93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutie Komisie 2004/217/ES (1),
a najmä na jeho článok 10 ods. 5,

keďže:

(1)

(2)

(3)

V súlade s článkom 32 ods. 2 nariadenia (ES)
č. 767/2009 bolo Komisii pred 1. septembrom 2010
predložených niekoľko žiadostí o povolenie na účel
aktualizácie zoznamu zamýšľaných použití podľa článku
10 uvedeného nariadenia.

Niektoré z týchto žiadostí sa týkajú zmien podmienok
súvisiacich so zvláštnymi nutričnými účelmi: „výživa na
zotavenie, rekonvalescencia“, pokiaľ ide o psy, a „stabili
zácia fyziologického trávenia“, pokiaľ ide o krmivo, ktoré
môže obsahovať kŕmne doplnkové látky v koncentráciách
vyšších ako stonásobok príslušného maximálneho
obsahu stanoveného pre kompletné krmivo, podľa
článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 767/2009. Ostatné
žiadosti sa týkajú nových zvláštnych nutričných účelov
vzhľadom na požiadavku stanovenú v článku 8 ods. 2
nariadenia (ES) č. 767/2009.

Okrem toho Komisia v súlade s článkom 10 nariadenia
(ES) č. 767/2009 dostala žiadosť doplniť zvláštny
nutričný účel „zníženie obsahu jódu v krmive pri hyper
tyroidizme“, pokiaľ ide o mačky.

(1) Ú. v. EÚ L 229, 1.9.2009, s. 1.
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(11)
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Keďže sa z bezpečnostných dôvodov nevyžaduje okam
žité uplatňovanie zmien v prípade krmiva, ktoré sa
v súčasnosti legálne uvádza na trh, je vhodné stanoviť
prechodné obdobie pre zainteresované strany, aby sa
pripravili na plnenie nových požiadaviek.
Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so
stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec
a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti
nim nevzniesli námietku,

7.1.2014

Článok 2
Krmivo zahrnuté do prílohy k tomuto nariadeniu a uvedené
v článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 767/2009, ktoré sa legálne
uvádzalo na trh už pred 1. septembrom 2010 a bolo vyrobené
a označené pred 27. júlom 2014, sa môže naďalej uvádzať na
trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob. V prípade,
že je toto krmivo určené pre spoločenské zvieratá, dátum
uvedený v poslednej vete je 27. január 2016.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 3

Príloha I k smernici 2008/38/ES sa mení v súlade s prílohou
k tomuto nariadeniu.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Bruseli 6. januára 2014
Za Komisiu
predseda
José Manuel BARROSO

7.1.2014

PRÍLOHA
Príloha I k smernici 2008/38/ES sa mení takto:
1. V časti A sa pridáva tento bod:
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„10. Ak sa krmivo určené na zvláštne nutričné účely uvádza na trh vo forme bolusu, bez ohľadu na to, či ide o kŕmnu surovinu, alebo doplnkové krmivo určené na individuálne perorálne podanie
prostredníctvom núteného kŕmenia, na označení krmiva sa v príslušných prípadoch uvedie maximálne obdobie nepretržitého uvoľňovania z bolusu a denná miera uvoľňovania každej doplnkovej látky,
pre ktorú je stanovený maximálny obsah v kompletnom krmive. Na žiadosť príslušného orgánu prevádzkovateľ krmivárskeho podniku, ktorý bolus uvádza na trh, poskytne dôkaz, že denne dostupné
množstvo doplnkovej látky v tráviacom trakte nepresiahne maximálny obsah doplnkovej látky stanovenej na kg kompletného krmiva počas celého obdobia kŕmenia (účinok pomalého uvoľňovania).
Odporúča sa, aby krmivo vo forme bolusu podával veterinárny lekár alebo iná spôsobilá osoba.“
2. Časť B sa mení takto:
Zvláštny nutričný účel

Podstatné nutričné charakteristiky

Druh alebo kategória
zvierat

Deklarácie na označení

Odporúčané obdobie

Ostatné ustanovenia

„Zníženie obsahu jódu
v krmive pri hypertyroidizme

obmedzený obsah jódu: maximálne
0,26 mg na kg kompletného krmiva
pre spoločenské zvieratá s obsahom
vlhkosti 12 %

mačky

celkový jód

prvýkrát do 3 mesiacov

Na označení uveďte: ‚Pred použitím alebo
pred predĺžením obdobia používania sa
odporúča vyžiadať si stanovisko veteri
nárneho lekára.‘ “

b) Riadok zvláštneho nutričného účelu „výživa na zotavenie, rekonvalescencia“, druhy alebo kategórie zvierat: „psy a mačky“ sa nahrádza takto:
„Výživa na zotavenie, rekon
valescencia (*)

vysoká koncentrácia energie, vysoké
koncentrácie esenciálnych živín
a vysokostráviteľné zložky krmiva

psy a mačky

— vysokostráviteľné zložky
krmiva vrátane ich úprav, ak
boli upravované,

až do zotavenia

Ak ide o krmivá, ktoré treba špeciálne
podávať hadicou, na označení uveďte:
‚Podávať pod veterinárnym dozorom.‘

10 až 15 dní

— Návodom na použitie krmiva sa
musí zabezpečiť dodržanie povole
ného maximálneho obsahu stabili
zátorov črevnej mikroflóry stanove
ného pre kompletné krmivo.

Úradný vestník Európskej únie

a) Nasledujúci riadok sa vkladá medzi riadok zvláštneho nutričného účelu „regulácia metabolizmu tukov pri hyperlipémii“ a riadok zvláštneho nutričného účelu „zníženie obsahu medi v pečeni“:

— energetická hodnota,
— obsah n-3 a n-6 mastných
kyselín (ak boli pridané)
Enterococcus faecium DSM
10663/NCIMB 10415 (E1707)

psy

Doplnkové krmivo môže obsahovať
kŕmne doplnkové látky, ktoré patria
do funkčnej skupiny ‚stabilizátory
črevnej mikroflóry‘ v koncentrácii
vyššej ako stonásobok príslušného
maximálneho obsahu stanoveného
pre kompletné krmivo.

— Na označení uveďte: ‚Pred použitím
alebo pred predĺžením obdobia
používania sa odporúča vyžiadať si
stanovisko veterinárneho lekára.‘

L 2/5

(*) Výrobca môže doplniť zvláštny nutričný účel odkazom na ‚pečeňovú lipidózu mačiek‘.“

názov a pridané množstvo
stabilizátorov črevnej mikroflóry

L 2/6

c) Riadok zvláštneho nutričného účelu „stabilizácia fyziologického trávenia“ sa nahrádza takto:
„Stabilizácia fyziologického
trávenia

nízka pufračná schopnosť a vysoko
stráviteľné zložky krmiva

prasiatka

— vysokostráviteľné zložky
krmiva vrátane ich úprav, ak
boli upravované,

2 až 4 týždne

Na označení uveďte:
‚Používa sa pri riziku vzniku, počas
trvania alebo počas zotavovania sa
z porúch trávenia.‘

— pufračná schopnosť,

SK

— zdroj(-e) adstringentných látok
(ak boli pridané)
— zdroj(-e) hlienotvorných látok
(ak boli pridané)
vysokostráviteľné zložky krmiva

ošípané

— vysokostráviteľné zložky
krmiva vrátane ich úprav, ak
boli upravované,
— zdroj(-e) adstringentných látok
(ak boli pridané),

kŕmne doplnkové látky, ktoré patria
do funkčnej skupiny ‚stabilizátory
črevnej mikroflóry‘ kategórie ‚zoo
technické doplnkové látky‘ podľa
prílohy I k nariadeniu (ES)
č. 1831/2003

druhy zvierat, pre
ktoré sú stabilizá
tory črevnej
mikroflóry povo
lené

názov a pridané množstvo
stabilizátorov črevnej mikroflóry

do 4 týždňov

Na označení krmiva uveďte:
1. ‚Používa sa pri riziku vzniku, počas
trvania alebo počas zotavovania sa
z porúch trávenia.‘
2. V príslušnom prípade: ‚Krmivo obsa
huje stabilizátory črevnej mikroflóry
v koncentrácii vyššej ako stonásobok
príslušného maximálneho obsahu
stanoveného pre kompletné krmivo.‘

Doplnkové krmivo môže obsahovať
kŕmne doplnkové látky, ktoré patria
do funkčnej skupiny ‚stabilizátory
črevnej mikroflóry‘ v koncentrácii
vyššej ako stonásobok príslušného
maximálneho obsahu stanoveného
pre kompletné krmivo.

Úradný vestník Európskej únie

— zdroj(-e) hlienotvorných látok
(ak boli pridané)

Návodom na použitie krmiva sa musí
zabezpečiť dodržanie povoleného
maximálneho obsahu stabilizátorov
črevnej mikroflóry stanoveného pre
kompletné krmivo.“

d) Tieto riadky sa vkladajú medzi riadok zvláštneho nutričného účelu „zníženie rizika acidózy“ a riadok zvláštneho nutričného účelu „stabilizácia rovnováhy vody a elektrolytov“:
„Dlhodobé zásobovanie
pasúcich sa zvierat mikro
prvkami a/alebo vitamínmi

vysoký obsah:
— mikroprvkov

— názvy a celkové množstvá
každého pridaného
mikroprvku, vitamínu,
provitamínu a chemicky
presne vymedzených látok,
ktoré majú podobný účinok,

do 12 mesiacov

— Podávanie vo forme bolusu je povo
lené. Bolus môže obsahovať až
20 % železa v inertnej, biologicky
neodbúrateľnej forme s cieľom
zvýšiť jeho hustotu.

7.1.2014

a/alebo

prežúvavce
s funkčným
bachorom

— Na označení krmiva uveďte:

— maximálne obdobie
nepretržitého uvoľňovania
mikroprvku a/alebo vitamínu,
ak sa používa bolus

Doplnkové krmivo môže obsahovať
kŕmne doplnkové látky v koncen
trácii vyššej ako stonásobok prísluš
ného maximálneho obsahu stanove
ného pre kompletné krmivo.
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‚— Je potrebné sa vyvarovať súbež
nému skrmovaniu doplnkových
látok zapracovaných s maxi
málnym obsahom do bolusu
a z iných zdrojov.

7.1.2014

— denná miera uvoľňovania
každého mikroprvku a/alebo
vitamínu, ak sa používa bolus,

— vitamínov, provitamínov
a chemicky presne vymedzených
látok, ktoré majú podobné
účinky

— Pred použitím sa odporúča
vyžiadať si stanovisko veteri
nárneho lekára alebo odborníka
na výživu, pokiaľ ide o:
1. bilanciu mikroprvkov v
dennej kŕmnej dávke;

stáda

— bolus obsahuje x % inertného
železa s cieľom zvýšiť jeho
hustotu, ak bolus obsahuje
inertné železo.‘
Kompenzácia nedostatočnej
dostupnosti železa po naro
dení

vysoký obsah zlúčenín železa povo
lených podľa funkčnej skupiny ‚zlú
čeniny mikroprvkov‘ kategórie
‚výživné doplnkové látky‘ podľa
prílohy I k nariadeniu (ES)
č. 1831/2003

ciciaky a teľatá

celkový obsah železa

do 3 týždňov po narodení

Návodom na použitie krmiva sa musí
zabezpečiť dodržanie povoleného
maximálneho obsahu železa stanove
ného pre kompletné krmivo.

kone, prežúvavce
a ošípané

celkový obsah

do 8 týždňov

Návodom na použitie krmiva sa musí
zabezpečiť dodržanie povoleného
maximálneho obsahu zinku stanove
ného pre kompletné krmivo.

Úradný vestník Európskej únie

2. stav
zásobovania
s mikroprvkami;

Doplnkové krmivo môže obsahovať
železo v koncentrácii vyššej ako
stonásobok príslušného maximál
neho obsahu stanoveného pre
kompletné krmivo.
Podpora regenerácie kopýt,
nožičiek a kože

vysoký obsah zinku

— zinku
— metionínu
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Doplnkové krmivo môže obsahovať
zinok v koncentrácii vyššej ako
stonásobok príslušného maximál
neho obsahu stanoveného pre
kompletné krmivo.

— vysoký obsah selénu a obsah
vitamínu E minimálne 53 mg
pre ošípané, 35 mg pre králiky,
88 mg pre psy, mačky a norky
v kg kompletného krmiva
s obsahom vlhkosti 12 %,

cicavce

názvy a celkové množstvá
každého pridaného mikroprvku
a vitamínu

— Návodom na použitie krmiva sa
musí zabezpečiť dodržanie povole
ného maximálneho obsahu stano
veného pre kompletné krmivo.

— prasnice: 7 dní pred
vrhom až do 3 dní po
vrhu a 7 dní pred
párením až do 3 dní po
párení,

— Na označení krmiva uveďte:

— vysoký obsah vitamínu A

minimálne 300 mg betakaroténu
na zviera a deň
Doplnkové krmivo môže obsahovať
selén, vitamín A a D v koncentrácii
vyššej ako stonásobok príslušného
maximálneho obsahu stanoveného
pre kompletné krmivo.

— vysoký obsah selénu a/alebo
zinku a/alebo minimálne 44 mg
vitamínu E na kg kompletného
krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

názvy a celkové množstvá
každého pridaného mikroprvku
a vitamínu

— pre samice: počas toka
nia,
— pre samcov: počas
období reprodukčnej
aktivity

7.1.2014

Doplnkové krmivo môže obsahovať
selén, zinok, vitamíny A a D v
koncentrácii vyššej ako stonásobok
príslušného maximálneho obsahu
stanoveného pre kompletné krmivo.

vtáky

Úradný vestník Európskej únie

— samci: počas období
reprodukčnej aktivity

a/alebo vitamínu D a/alebo

alebo

‚Usmernenie týkajúce sa situácií,
v ktorých je použitie krmiva vhod
né.‘ “

— iné samice cicavcov: od
posledného štádia gravi
dity až do potvrdenia
ďalšej gravidity,

alebo

— vysoký obsah vitamínu A a/alebo
vitamínu D

SK

denné množstvo vitamínu E na
jedno zviera minimálne 100 mg
pre ovce, 300 mg pre hovädzí
dobytok, 1 100 mg pre kone

— kravy: 2 týždne pred
koncom gravidity až do
potvrdenia ďalšej gravi
dity,
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Podpora prípravy na estrus
a reprodukciu

„Podpora prípravy na špor
tový výkon a na zotavenie
z neho

vysoký obsah selénu a minimálne
50 mg vitamínu E na kg komplet
ného krmiva s obsahom vlhkosti
12 %.

koňovité

celkový obsah:
— vitamínu E,

do 8 týždňov pred špor
tovým výkonom –najviac do
4 týždňov po športovom
výkone

Návodom na použitie krmiva sa musí
zabezpečiť dodržanie povoleného
maximálneho obsahu selénu stanove
ného pre kompletné krmivo.“

7.1.2014

e) Tento riadok sa vkladá medzi riadok zvláštneho nutričného účelu „kompenzácia straty elektrolytu pri nadmernom potení“ a riadok zvláštneho nutričného účelu „výživa na zotavenie, rekonvalescencia“,
druhy alebo kategórie zvierat: „koňovité“:

SK

Doplnkové krmivo môže obsahovať
zlúčeniny selénu v koncentrácii
vyššej ako stonásobok príslušného
maximálneho obsahu stanoveného
pre kompletné krmivo.

— selénu

Úradný vestník Európskej únie
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 6/2014
zo 6. januára 2014,
ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov
ovocia a zeleniny
ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz
z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené
v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný
deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho naria
denia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé
každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nado
budnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vest
níku Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra
2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych
trhov
a
o
osobitných
ustanoveniach
pre
určité
poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej
organizácii trhov) (1),

(2)

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ)
č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné
pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007,
pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia
a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

keďže:
(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade
s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných
obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe

Článok 1
Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonáva
cieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe
k tomuto nariadeniu.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia
v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Bruseli 6. januára 2014
Za Komisiu
v mene predsedu
Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka

(1) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.

7.1.2014
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PRÍLOHA
Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
(EUR/100 kg)
Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

0702 00 00

AL
MA
TN
TR
ZZ

55,3
56,5
89,8
127,8
82,4

0707 00 05

MA
TR
ZZ

158,2
170,1
164,2

0709 90 70

MA
TR
ZZ

76,1
166,2
121,2

0805 10 20

MA
TR
ZA
ZZ

49,5
84,4
44,9
59,6

0805 20 10

MA
ZZ

65,6
65,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

JM
TR
ZZ

116,9
79,1
98,0

0805 50 10

EG
TR
ZZ

64,2
62,1
63,2

0808 10 80

CN
MK
US
ZZ

74,5
26,2
176,8
92,5

0808 20 50

CN
US
ZZ

57,2
154,2
105,7

Paušálna dovozná hodnota

(1) Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného
pôvodu“.
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USMERNENIA
USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
z 25. júla 2013
o štatistike financií verejnej správy
(prepracované znenie)

(ECB/2013/23)
(2014/2/EÚ)
RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

(3)

Na účely plnenia svojich úloh potrebuje Európsky systém
centrálnych bánk (ďalej len „ESCB“) ucelené údaje, t. j.
údaje zahŕňajúce všetky transakcie vrátane tých, v ktorých
verejná správa koná ako zástupca inštitúcií Európskej
únie, a spoľahlivé údaje pre potreby ekonomickej
a menovej analýzy. Postupy stanovené v tomto usmer
není nezasahujú do úloh a právomocí na úrovni člen
ských štátov a Únie.

(4)

Je potrebné vytvoriť účinné postupy pri výmene štatistiky
financií verejnej správy v rámci ESCB s cieľom zabezpe
čiť, aby ESCB mal včasnú GFS, ktorá zodpovedá jeho
potrebám, a aby bol medzi ňou a prognózami o tých
istých premenných vypracovanými národnými centrál
nymi bankami súlad bez ohľadu na to, či štatistiku zosta
vujú národné centrálne banky alebo príslušné vnútro
štátne orgány.

(5)

Časť informácií potrebných na splnenie štatistických
požiadaviek ESCB v oblasti štatistiky financií verejnej
správy nezostavujú národné centrálne banky, ale iné
príslušné vnútroštátne orgány. Preto si vykonávanie niek
torých úloh na základe tohto usmernenia vyžaduje spolu
prácu medzi ESCB a príslušnými vnútroštátnymi
orgánmi. Článok 4 nariadenia Rady (ES) č. 2533/98
z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií
Európskou centrálnou bankou (4) ukladá členským
štátom povinnosť pripraviť sa v oblasti štatistiky a plne
spolupracovať s ESCB pri zabezpečovaní plnenia povin
ností, ktoré vyplývajú z článku 5 Štatútu Európskeho
systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky
(ďalej len „štatút ESCB“).

(6)

Štatistické zdroje podľa nariadenia Rady (ES) č. 479/2009
a ESA 2010 nestačia potrebám ESCB týkajúcim sa
rozsahu štatistiky dlhu verejnej správy a štatistiky úpravy
schodku k dlhu, ako aj štatistiky transakcií medzi rozpoč
tami členských štátov a rozpočtom Únie. Preto je
potrebné ďalšie zostavovanie štatistiky príslušnými
vnútroštátnymi orgánmi.

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk
a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 5.1
a 5.2, 12.1 a 14.3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 479/2009 z 25. mája
2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom
schodku, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o založení Európskeho
spoločenstva (1),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných
a regionálnych účtov v Európskej únii (2),

keďže:

(1)

Usmernenie Európskej centrálnej banky ECB/2009/20
z 31. júla 2009 o štatistike financií verejnej správy (3)
je potrebné v podstatnej miere zmeniť a doplniť,
a preto by sa malo v záujme jasnosti a transparentnosti
prepracovať.

(2)

Aktualizácia metodologického rámca z Európskeho
systému účtov (ESA) 1995 na ESA 2010, ako je upra
vená v nariadení (EÚ) č. 549/2013, vyžaduje úpravu
štatistických konceptov. Z dôvodov konzistentnosti by
mali byť požiadavky Európskej centrálnej banky (ďalej
len „ECB“) v oblasti štatistiky financií verejnej správy
založené na štatistických štandardoch Únie vymedzených
v ESA 2010.

(1) Ú. v. EÚ L 145, 10.6.2009, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 25.

(4) Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.
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(7)
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Je potrebné ustanoviť postup účinného prijímania tech
nických zmien a doplnení príloh k tomuto usmerneniu
za predpokladu, že tieto zmeny a doplnenia nebudú
meniť základný koncepčný rámec ani nebudú mať
vplyv na záťaž spojenú s vykazovaním. Národné
centrálne banky môžu navrhnúť takéto technické
zmeny a doplnenia Výboru pre štatistiku ESCB, ktorého
stanovisko bude pri tomto postupe zohľadnené,
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c) „štatistiku dlhu verejnej správy“, ktorá obsahuje štatistiku
uvedenú v tabuľkách 3A a 3B prílohy I.
3.
Úplný súbor údajov obsahuje všetky kategórie vymedzené
v prílohe I (zahŕňa štatistiku príjmov, výdavkov a schodku/pre
bytku, štatistiku úpravy schodku k dlhu a štatistiku dlhu verejnej
správy). Zahŕňa tiež údaje za obdobie od roku 1995 do roku,
ktorého sa prenos týka (rok t – 1).

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1
Vymedzenia pojmov
Na účely tohto usmernenia:
1. „členský štát eurozóny“ znamená členský štát, ktorého
menou je euro;
2. „štatistika financií verejnej správy“ znamená štatistiku
príjmov, výdavkov, schodku/prebytku, štatistiku úpravy
schodku k dlhu a štatistiku dlhu verejnej správy (ako sú
vymedzené v prílohe I),
3. „dlh verejnej správy“ má rovnaký význam ako v článku 1
nariadenia (ES) č. 479/2009;
4. „prvý prenos“ znamená pravidelný prenos uskutočnený
národnými centrálnymi bankami pred 15. aprílom,
5. „druhý prenos“ znamená pravidelný prenos uskutočnený
národnými centrálnymi bankami pred 15. októbrom.
Článok 2
Povinnosti národných centrálnych bánk v oblasti
štatistického vykazovania
1.
Národné centrálne banky sú každoročne povinné vyka
zovať ECB štatistiku financií verejnej správy, ako je uvedené
v prílohe I. Údaje musia byť v súlade s princípmi a pojmami
vymedzenými nariadením (ES) č. 479/2009 a ESA 2010, ako je
podrobnejšie uvedené v prílohe II.
2.
Národné centrálne banky uskutočňujú vykazovanie
v súlade s metodickými pojmami vymedzenými v oddiele 1
prílohy II k tomuto usmerneniu pre sektory a podsektory a v
súlade s metodickými pojmami vymedzenými v oddiele 2
uvedenej prílohy, pokiaľ ide o:
a) „štatistiku príjmov, výdavkov a schodku/prebytku“, ktorá
obsahuje štatistiku uvedenú v tabuľkách 1A, 1B a 1C
prílohy I;
b) „štatistiku úpravy schodku k dlhu“, ktorá obsahuje štatistiku
uvedenú v tabuľkách 2A a 2B prílohy I;

4.
Odchylne od odseku 3 nie sú národné centrálne banky
povinné uskutočniť prenos údajov za predchádzajúce obdobia
spadajúcich pod kategórie, na ktoré sa vzťahujú výnimky
dohodnuté medzi Európskou komisiou (Eurostat) a členskými
štátmi.
5.
Prenos údajov uvedených v tabuľkách 1A – C, 2A – B,
3A – B prílohy I sa začne v októbri 2014.
6.
S údajmi o schodku/prebytku, dlhu, príjmoch, výdavkoch
a nominálnom hrubom domácom produkte (ďalej len „HDP“) sa
uvádzajú dôvody revízie, ak rozsah zmeny schodku/prebytku
spôsobenej revíziou predstavuje najmenej 0,3 % HDP alebo
zmena dlhu, príjmov, výdavkov alebo nominálneho HDP spôso
bená revíziou predstavuje najmenej 0,5 % HDP.
Článok 3
Povinnosti ECB v oblasti štatistického vykazovania
1.
Na základe údajov poskytnutých národnými centrálnymi
bankami vedie ECB „databázu štatistiky financií verejnej správy“,
ktorá obsahuje údaje za eurozónu a národné údaje. ECB posky
tuje databázu štatistiky financií verejnej správy Európskemu
systému centrálnych bánk.
2.
Národné centrálne banky označujú svoje národné štatis
tické informácie tak, aby bolo zrejmé, komu ich možno poskyt
núť. Pri poskytovaní databázy štatistiky financií verejnej správy
berie ECB toto označenie do úvahy.
Článok 4
Včasnosť
1.
Národné centrálne banky vykazujú úplné súbory údajov
dvakrát ročne, pred 15. aprílom a pred 15. októbrom.
2.
Národné centrálne banky vykazujú z vlastnej iniciatívy
(čiastkové) súbory údajov kedykoľvek, keď sa vyskytnú rele
vantné nové informácie. Tento súbor údajov môže obsahovať
odhady pre kategórie, pre ktoré nie sú dostupné nové informá
cie.
3.
ECB poskytuje národným centrálnym bankám databázu
štatistiky financií verejnej správy najmenej raz mesačne, a to
najneskôr nasledujúci pracovný deň ECB po dni, keď ECB
skompletizuje údaje na zverejnenie.
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Článok 5

Článok 8

Spolupráca s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi

Zjednodušený postup zmien a doplnení

1.
Národné centrálne banky sa snažia nadviazať s príslušnými
vnútroštátnymi orgánmi vhodnú formu spolupráce, ak sú
zdrojmi časti údajov alebo všetkých údajov uvedených v článku
2 príslušné vnútroštátne orgány, iné ako národné centrálne
banky, aby zabezpečili stálu štruktúru prenosu údajov s cieľom
splniť normy a požiadavky ESCB, pokiaľ sa už rovnaký výsledok
nedosiahol prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov.

Výkonná rada má so zreteľom na stanovisko Výboru pre štatis
tiku ESCB právo vykonať technické zmeny a doplnenia príloh
k tomuto usmerneniu za predpokladu, že tieto zmeny
a doplnenia nebudú meniť základný koncepčný rámec ani
nebudú mať vplyv na záťaž spojenú s vykazovaním. Výkonná
rada bezodkladne informuje Radu guvernérov o každej takejto
zmene a doplnení.

2.
Ak národná centrálna banka (ďalej len „NCB“) nie je
v rámci tejto spolupráce schopná splniť požiadavky ustanovené
v článkoch 2 a 4 z dôvodu, že príslušný vnútroštátny orgán jej
neposkytne potrebné informácie, ECB a NCB prerokujú s týmto
orgánom, ako možno zabezpečiť dostupnosť týchto informácií.

Článok 9

Článok 6
Štandardy prenosu
Požadované štatistické informácie sa ECB poskytujú vo forme,
ktorá spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe III. Táto požia
davka nebráni tomu, aby sa použili iné spôsoby prenosu štatis
tických informácií do ECB ako dohodnuté núdzové riešenie.

Zrušovacie ustanovenie
1.
Usmernenie ECB/2009/20 sa zrušuje od 1. septembra
2014.
2.
Odkazy na zrušené usmernenie sa považujú za odkazy na
toto usmernenie v súlade s korelačnou tabuľkou uvedenou
v prílohe IV.
Článok 10
Záverečné ustanovenia

Článok 7

1.
Toto usmernenie je určené všetkým centrálnym bankám
Eurosystému.

Kvalita

2.

1.
ECB a národné centrálne banky monitorujú a podporujú
kvalitu údajov, ktoré sa vykazujú do ECB.
2.
Výkonná rada ECB každoročne podáva Rade guvernérov
ECB správu o kvalite ročnej štatistiky financií verejnej správy.
3.
Správa obsahuje aspoň pokrytie údajov, mieru ich súladu
s príslušnými vymedzeniami pojmov a rozsah revízií.

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.

Vo Frankfurte nad Mohanom 25. júla 2013
Za Radu guvernérov ECB
prezident ECB
Mario DRAGHI
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PRÍLOHA I
POŽIADAVKY NA VYKAZOVANIE ÚDAJOV
Štatistika príjmov, výdavkov a schodku/prebytku
Tabuľka 1A
Kategória

Schodok (–) alebo prebytok (+)

Číslo a lineárny vzťah

1 ¼ 7 Ä 22

1¼3þ4þ5þ6

z toho: primárny schodok (–) alebo prebytok (+)

2 ¼ 1 þ 28

Ústredná štátna správa

3

Regionálna štátna správa

4

Miestna samospráva

5

Fondy sociálneho zabezpečenia

6

Celkové príjmy
Celkové bežné príjmy
Priame dane

7 ¼ 8 þ 20
8 ¼ 9 þ 12 þ 14 þ 17 þ 19
9

z toho: platené korporáciami

10

z toho: platené domácnosťami

11

Nepriame dane
z toho: daň z pridanej hodnoty (DPH)
Čisté sociálne príspevky

12
13
14

z toho: skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov

15

z toho: skutočné sociálne príspevky domácností

16

Ostatné bežné príjmy

17

z toho: prijaté úroky

18

Tržby

19

Celkové kapitálové príjmy

20

z toho: dane z kapitálu

21

Celkové výdavky
Celkové bežné výdavky
Bežné transfery

22 ¼ 23 þ 32
23 ¼ 24 þ 28 þ 29 þ 31
24 ¼ 25 þ 26 þ 27

Sociálne dávky

25

Platené subvencie

26

Ostatné platené bežné transfery

27

Platené úroky

28

Odmeny zamestnancov

29
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Kategória
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Číslo a lineárny vzťah

z toho: mzdy a platy

30
31

Medzispotreba

32 ¼ 33 þ 34 þ 35

Celkové kapitálové výdavky
Investície

33

Ostatné čisté nadobudnutia nefinančných aktív a zmeny stavu
zásob

34

Platené kapitálové transfery

35

Doplňujúce položky:
Hrubé úspory

36 ¼ 8 Ä 23

Úroky vrátane vyrovnaní v rámci swapov a dohôd o budúcej
úrokovej sadzbe

37

Schodok (–) alebo prebytok (+) na účely postupu pri nadmernom
schodku (EDP)

38 ¼ 1 þ 28 Ä 37

Výnosy z univerzálnych mobilných telekomunikačných systémov

39

Skutočné sociálne príspevky

40 ¼ 15 þ 16

Sociálne dávky okrem naturálnych sociálnych transferov

41

Tabuľka 1B
Kategória

Výdavky členského štátu vo vzťahu k rozpočtu Európskej únie

Číslo a lineárny vzťah

1¼2þ3þ4þ7

Nepriame dane

2

Bežná medzinárodná spolupráca

3

Rôzne bežné transfery

4

z toho: tretí vlastný zdroj založený na DPH

5

z toho: štvrtý vlastný zdroj založený na HND

6

Kapitálové transfery
Príjem členského štátu z rozpočtu EÚ

7
8 ¼ 9 þ 10 þ 11 þ 12 þ 13

Subvencie

9

Bežné transfery verejnej správe

10

Bežné transfery jednotkám, ktoré nepatria k verejnej správe

11

Kapitálové transfery verejnej správe

12

Kapitálové transfery jednotkám, ktoré nepatria k verejnej správe

13

Zostatok členského štátu vo vzťahu k rozpočtu Európskej únie (čistý
príjemca +, čistý platiteľ –)

14 ¼ 8 Ä 1

Doplňujúca položka:
Náklady na získanie vlastných zdrojov

15

7.1.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 2/17

Tabuľka 1C
Kategória

Číslo a lineárny vzťah

1¼2þ3

Výdavky na konečnú spotrebu

1 ¼ 1A:29 þ 1A:31 þ 4 þ 5 þ 6 þ 7 Ä 1A:19

Výdavky na individuálnu spotrebu

2

Výdavky na kolektívnu spotrebu

3

Naturálne sociálne transfery – nakúpená trhová produkcia

4

Spotreba fixného kapitálu

5

Platené dane z produkcie mínus prijaté subvencie

6

Čistý prevádzkový prebytok

7

Doplňujúce položky:
Výdavky na konečnú spotrebu v cenách za predchádzajúci rok

8

Investície verejnej správy v cenách za predchádzajúci rok

9

Hrubý domáci produkt (HDP) v bežných cenách

10

HDP v cenách za predchádzajúci rok

11

Štatistika úpravy schodku k dlhu
Tabuľka 2A
Kategória

Číslo a lineárny vzťah

Úprava medzi finančnými a nefinančnými účtami

1 ¼ ½1A:1â Ä 2

Čisté finančné transakcie (konsolidované)

2 ¼ 3 Ä 15

Finančné aktíva (konsolidované)

3 ¼ 4 þ 5 þ 6 þ 7 þ 11 þ 12 þ 13

Obeživo a vklady

4

Dlhové cenné papiere

5

Úvery

6

Majetkové účasti a akcie alebo podielové listy investičných
fondov

7

Privatizácie (čisté)

8

Investície do majetkových účastí (čisté)

9

Ostatné

10

Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk

11

Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie

12

Ostatné finančné aktíva

13

z toho: aktuálne, ale ešte nezaplatené dane a sociálne
príspevky

14
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Kategória
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Číslo a lineárny vzťah

15 ¼ 16 þ 17 þ 18 þ 19 þ 21 þ 22 þ 23

Pasíva (konsolidované)
Obeživo a vklady

16

Krátkodobé dlhové cenné papiere

17

Dlhodobé dlhové cenné papiere

18

Úvery

19

z toho: úvery z centrálnej banky

20

Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk

21

Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie

22

Ostatné pasíva

23

Požiadavky verejnej správy na prijaté úvery

24 ¼ 16 þ 17 þ 18 þ 19
24 ¼ 26 þ 27 þ 28

24 ¼ 1 Ä ½1A:1â þ 3 Ä 21 Ä 22 Ä 23
z toho: dlhodobé

25

Denominované v národnej mene

26

Denominované v menách členských štátov eurozóny

27

Denominované v iných menách

28

Ostatné toky

29 ¼ 30 þ 33
30 ¼ 31 þ 32

Vplyv precenenia na dlh
Zisky a straty z držby devíz

31

Ostatné vplyvy precenenia – menovitá hodnota

32 ¼ 34 Ä 24 Ä 31 Ä 33
33

Ostatné zmeny vo výške dlhu
Zmena v dlhu verejnej správy

34 ¼ 24 þ 29

34 ¼ 1 Ä ½1A:1â þ 3 Ä 21 Ä 22 Ä 23 þ 29
34 ¼ ½3A:1â½Tâ Ä ½3A:1â½TÄ1â

Tabuľka 2B
Kategória

Transakcie s dlhovými nástrojmi verejnej správy (nekonsolidované)

Číslo a lineárny vzťah

1¼2þ3þ4þ5þ6

Obeživo a vklady

2

Krátkodobé dlhové cenné papiere

3

Dlhodobé dlhové cenné papiere

4

Úvery z centrálnej banky

5

Ostatné úvery

6

Konsolidačné transakcie

7 ¼ 8 þ 9 þ 10 þ 11
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Číslo a lineárny vzťah

Obeživo a vklady

8 ¼ 2 Ä ½2A:16â

Krátkodobé dlhové cenné papiere

9 ¼ 3 Ä ½2A:17â

Dlhodobé dlhové cenné papiere

10 ¼ 4 Ä ½2A:18â

Úvery

11 ¼ 6 Ä ð½2A:19â Ä ½2A:20âÞ
Štatistika dlhu verejnej správy
Tabuľka 3A
Kategória

Dlh verejnej správy (konsolidovaný)

Číslo a lineárny vzťah

1¼2þ3þ4þ5þ6
1 ¼ 7 þ 12

1 ¼ 13 þ 14 þ 15
1 ¼ 16 þ 17

1 ¼ 19 þ 20 þ 22
Obeživo a vklady

2

Krátkodobé dlhové cenné papiere

3

Dlhodobé dlhové cenné papiere

4

Úvery z centrálnej banky

5

Ostatné úvery

6

v držbe rezidentov členského štátu

7 ¼ 8 þ 9 þ 10 þ 11

Centrálna banka

8

Ostatné peňažné finančné inštitúcie

9

Ostatné finančné inštitúcie

10

ostatní rezidenti

11

v držbe nerezidentov členského štátu

12

Denominovaný v národnej mene

13

Denominovaný v menách členských štátov eurozóny

14

Denominovaný v iných menách

15

Krátkodobý dlh

16

Dlhodobý dlh

17

z toho: pohyblivá úroková sadzba

18

Zostatková splatnosť do jedného roka

19

Zostatková splatnosť viac ako jeden rok až päť rokov

20

z toho: pohyblivá úroková sadzba

21

Zostatková splatnosť nad päť rokov

22
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Číslo a lineárny vzťah

23

z toho: pohyblivá úroková sadzba
Doplňujúce položky:
Priemerná zostatková splatnosť dlhu

24

Dlh verejnej správy – dlhopisy s nulovým kupónom

25
Tabuľka 3B

Kategória

Číslo a lineárny vzťah

Dlh verejnej správy (nekonsolidovaný medzi podsektormi)

1 ¼ 7 þ 9 þ 11 þ 13

Konsolidačné prvky

2¼3þ4þ5þ6

2 ¼ 8 þ 10 þ 12 þ 14

2 ¼ 15 þ 16 þ 17 þ 18

Obeživo a vklady

3

Krátkodobé dlhové cenné papiere

4

Dlhodobé dlhové cenné papiere

5

Úvery

6

Emitovaný ústrednou štátnou správou

7

z toho: v držbe iných podsektorov verejnej správy

8

Emitovaný regionálnou štátnou správou (konsolidovaný)

9

z toho: v držbe iných podsektorov verejnej správy

10

Emitovaný miestnou samosprávou (konsolidovaný)
z toho: v držbe iných podsektorov verejnej správy
Emitovaný fondmi sociálneho zabezpečenia (konsolidovaný)
z toho: v držbe iných podsektorov verejnej správy

11
12
13
14

Doplňujúce položky:
Dlh v držbe ústrednej štátnej správy emitovaný inými podsektormi
verejnej správy

15

Dlh v držbe regionálnej štátnej správy emitovaný inými podsektormi
verejnej správy

16

Dlh v držbe miestnej samosprávy emitovaný inými podsektormi
verejnej správy

17

Dlh v držbe fondov sociálneho zabezpečenia emitovaný inými
podsektormi verejnej správy

18
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PRÍLOHA II
METODICKÉ VYMEDZENIE POJMOV
1. Vymedzenie sektorov a podsektorov
Sektory a podsektory v ESA 2010
Celá ekonomika

S.1

Nefinančné korporácie

S.11

Finančné korporácie

S.12

Centrálna banka

S.121

Korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky

S.122

Fondy peňažného trhu

S.123

Iné investičné fondy ako fondy peňažného trhu

S.124

Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných
fondov

S.125

Finančné pomocné inštitúcie

S.126

Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí

S.127

Poisťovacie korporácie

S.128

Penzijné fondy

S.129

Peňažné finančné inštitúcie

S.121 + S.122 + S.123

Verejná správa

S.13

Ústredná štátna správa (okrem fondov sociálneho zabezpečenia)

S.1311

Regionálna štátna správa (okrem fondov sociálneho zabezpečenia)

S.1312

Miestna samospráva (okrem fondov sociálneho zabezpečenia)

S.1313

Fondy sociálneho zabezpečenia

S.1314

Domácnosti

S.14

Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

S.15

Zahraničie

S.2

Členské štáty a inštitúcie a orgány Európskej únie

S.21

Členské štáty Európskej únie

S.211

Inštitúcie a orgány Európskej únie

S.212

Európska centrálna banka (ECB)

S.2121

Európske inštitúcie a orgány okrem ECB

S.2122

Nečlenské krajiny a medzinárodné organizácie, ktoré nemajú sídlo v Európskej únii

S.22
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2. Vymedzenie kategórií (1) (2)
Tabuľka 1A
1. Schodok (–) alebo prebytok (+) [1A.1] sa rovná čistým úverom prijatým (+)/poskytnutým (–) (B.9) sektora S.13, ktorý
sa rovná celkovým príjmom [1A.7] mínus celkové výdavky [1A.22] a ktorý sa rovná schodku (–) alebo prebytku (+)
ústrednej štátnej správy [1A.3] plus schodok (–) alebo prebytok (+) regionálnej štátnej správy [1A.4] plus schodok (–)
alebo prebytok (+) miestnej samosprávy [1A.5] plus schodok (–) alebo prebytok (+) fondov sociálneho zabezpečenia
[1A.6].
2. Primárny schodok (–) alebo prebytok (+) [1A.2] sa rovná schodku (–) alebo prebytku (+) [1A.1] plus platené úroky
[1A.28].
3. Schodok (–) alebo prebytok (+) ústrednej štátnej správy [1A.3] sa rovná čistým úverom poskytnutým (+)/prijatým (–)
(B.9) podsektora S.1311.
4. Schodok (–) alebo prebytok (+) regionálnej štátnej správy [1A.4] sa rovná čistým úverom poskytnutým (+)/prijatým
(–) (B.9) podsektora S.1312.
5. Schodok (–) alebo prebytok (+) miestnej správy [1A.5] sa rovná čistým úverom poskytnutým (+)/prijatým (–) (B.9)
podsektora S.1313.
6. Schodok (–) alebo prebytok (+) fondov sociálneho zabezpečenia [1A.6] sa rovná čistým úverom poskytnutým
(+)/prijatým (–) (B.9) podsektora S.1314.
7. Celkové príjmy [1A.7] sa rovnajú celkovým bežným príjmom [1A.8] plus celkové kapitálové príjmy [1A.20].
8. Celkové bežné príjmy [1A.8] sa rovnajú priamym daniam [1A.9] plus nepriame dane [1A.12] plus čisté sociálne
príspevky [1A.14] plus ostatné bežné príjmy [1A.17] plus predaje [1A.19].
9. Priame dane [1A.9] sa rovnajú bežným daniam z dôchodkov, majetku atď. (D.5), ktoré sú zaznamenané medzi
zdrojmi sektora S.13.
10. Priame dane, z toho platené korporáciami [1A.10], sa rovnajú bežným daniam z dôchodkov, majetku atď. (D.5),
ktoré sú zaznamenané medzi zdrojmi sektora S.13 a použitiami sektorov S.11 a S.12.
11. Priame dane, z toho platené domácnosťami [1A.11], sa rovnajú bežným daniam z dôchodkov, majetku atď. (D.5),
ktoré sú zaznamenané medzi zdrojmi sektora S.13 a použitím sektora S.14.
12. Nepriame dane [1A.12] sa rovnajú daniam z produkcie a dovozu (D.2), ktoré sú zaznamenané medzi zdrojmi sektora
S.13.
13. Nepriame dane, z toho daň z pridanej hodnoty (DPH) [1A.13], sa rovnajú daniam typu dane z pridanej hodnoty
(D.211), ktoré sú zaznamenané medzi zdrojmi sektora S.13.
14. Čisté sociálne príspevky [1A.14] sa rovnajú sociálnym príspevkom (D.61), ktoré sú zaznamenané medzi zdrojmi
sektora S.13.
15. Čisté sociálne príspevky, z toho skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov [1A.15], sa rovnajú skutočným
sociálnym príspevkom zamestnávateľov (D.611), ktoré sú zaznamenané medzi zdrojmi sektora S.13.
16. Čisté sociálne príspevky, z toho skutočné sociálne príspevky domácností [1A.16], sa rovnajú skutočným sociálnym
príspevkom domácností (D.613), ktoré sú zaznamenané medzi zdrojmi sektora S.13.
17. Ostatné bežné príjmy [1A.17] sa rovnajú dôchodkom z majetku (D.4) plus ostatné bežné transfery (D.7), ktoré sú
zaznamenané medzi zdrojmi sektora S.13, okrem úrokov ako zdrojov sektora S.13 (D.41), ktoré sú tiež použitiami
sektora S.13, plus príjmy z ostatných subvencií na produkciu (D.39), ktoré sú požitiami sektora S.13.
18. Ostatné bežné príjmy, z toho prijaté úroky [1A.18], sa rovnajú úrokom (D.41), ktoré sú zaznamenané medzi zdrojmi
sektora S.13 a použitiami všetkých sektorov okrem sektora S.13.
19. Tržby [1A.19] sa rovnajú trhovej produkcii (P.11) plus produkcia na vlastné konečné použitie (P.12) plus platby za
inú netrhovú produkciu (P.131), ktoré sú zaznamenané medzi zdrojmi sektora S.13.
(1) [x.y] odkazuje na číslo kategórie y tabuľky x.
(2) Pojem „kategórie“ sa vzťahuje na sektor verejnej správy, ak nie je uvedené inak.
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20. Celkové kapitálové príjmy [1A.20] sa rovnajú prijatým kapitálovým transferom (D.9), ktoré sú zaznamenané medzi
zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a ktoré sú zaznamenané ako platené kapitálové transfery vo
všetkých sektoroch okrem sektora S.13.
21. Celkové kapitálové príjmy, z toho kapitálové dane [1A.21], sa rovnajú kapitálovým daniam (D.91), ktoré sú zazna
menané medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13.
22. Celkové výdavky [1A.22] sa rovnajú celkovým bežným výdavkom [1A.23] plus celkové kapitálové výdavky [1A.32].
23. Celkové bežné výdavky [1A.23] sa rovnajú bežným transferom [1A.24] plus platené úroky [1A.28] plus odmeny
zamestnancov [1A.29] plus medzispotreba [1A.31].
24. Bežné transfery [1A.24] sa rovnajú sociálnym platbám [1A.25] plus platené subvencie [1A.26] plus ostatné platené
bežné transfery [1A.27].
25. Sociálne platby [1A.25] sa rovnajú sociálnym dávkam okrem naturálnych sociálnych transferov (D.62) plus naturálne
sociálne transfery, ktoré sa týkajú trhovej produkcie nakúpenej verejnou správou (D.632), ktoré sú zaznamenané
medzi použitiami sektora S.13, plus rôzne bežné transfery (D.75), ktoré sú zaznamenané medzi použitiami sektora
S.13 a zdrojmi sektora S.15.
26. Platené subvencie [1A.26] sa rovnajú záporným subvenciám (–D.3), ktoré sú zaznamenané medzi zdrojmi sektora
S.13.
27. Ostatné platené bežné transfery [1A.27] sa rovnajú bežným daniam z dôchodkov, majetku atď. (D.5) plus ostatné
dane z produkcie (D.29) plus dôchodky z majetku (D.4) okrem úrokov (D.41) plus ostatné bežné transfery (D.7),
ktoré sú zaznamenané medzi použitiami sektora S.13, okrem rôznych bežných transferov (D.75), ktoré sú zazna
menané medzi použitiami sektora S.13, a zdrojmi sektora S.15.
28. Platené úroky [1A.28] sa rovnajú úrokom (D.41), ktoré sú zaznamenané medzi použitiami sektora S.13 a zdrojmi
všetkých sektorov okrem sektora S.13.
29. Odmeny zamestnancov [1A.29] sa rovnajú odmenám zamestnancov (D.1), ktoré sú zaznamenané medzi použitiami
sektora S.13.
30. Odmeny zamestnancov, z toho mzdy a platy [1A.30], sa rovnajú mzdám a platom (D.11), ktoré sú zaznamenané
medzi použitiami sektora S.13.
31. Medzispotreba [1A.31] sa rovná medzispotrebe (P.2) zaznamenanej medzi použitiami sektora S.13.
32. Celkové kapitálové výdavky [1A.32] sa rovnajú investíciám [1A.33] plus ostatné čisté nadobudnutia nefinančných
aktív [1A.34] plus platené kapitálové transfery [1A.35].
33. Investície [1A.33] sa rovnajú tvorbe hrubého fixného kapitálu (P.51g), ktorý je zaznamenaný medzi zmenami
v aktívach sektora S.13.
34. Ostatné čisté nadobudnutia nefinančných aktív a zmeny stavu zásob [1A.34] sa rovnajú zmenám stavu zásob (P.52)
plus nadobudnutie mínus úbytok cenností (P.53) plus nadobudnutie mínus úbytok nefinančných neprodukovaných
aktív (NP), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v aktívach sektora S.13.
35. Platené kapitálové transfery [1A.35] sa rovnajú plateným kapitálovým transferom (D.9), ktoré sú zaznamenané medzi
zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a ktoré sú zaznamenané ako prijaté kapitálové transfery vo
všetkých sektoroch okrem sektora S.13.
36. Hrubé úspory [1A.36] sa rovnajú celkovým bežným príjmom [1A.8] mínus celkové bežné výdavky [1A.23].
37. Úroky vrátane vyrovnaní v rámci swapov a dohôd o budúcej úrokovej sadzbe [1A.37] sa rovnajú úrokom v súvislosti
s postupom pri nadmernom schodku (EDP) (EDP D.41), ktoré sú zaznamenané medzi použitiami sektora S.13
a zdrojmi všetkých sektorov okrem sektora S.13.
38. Schodok (–) alebo prebytok (+) na účely postupu pri nadmernom schodku [1A.38] sa rovná čistým úverom
poskytnutým (+)/prijatým (–) pri postupe pri nadmernom schodku (EDP B.9) sektora S.13, ktorý sa rovná schodku
(–) alebo prebytku (+) [1A.1] plus platené úroky [1A.28] mínus úroky vrátane vyrovnaní v rámci swapov a dohôd
o budúcej úrokovej sadzbe [1A.37].
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39. Výnosy z univerzálnych mobilných telekomunikačných systémov [1A.39] sa rovnajú výnosom pochádzajúcim
z predaja licencií pre tretiu generáciu mobilných telefónov, ktoré sú zaznamenané ako zaobchádzanie s nefinančnými
aktívami podľa rozhodnutia Eurostatu o prideľovaní licencií na mobilné telefóny.

40. Skutočné sociálne príspevky [1A.40] sa rovnajú skutočným sociálnym príspevkom zamestnávateľov (D.611) plus
skutočné sociálne príspevky domácností (D.613) [1A.16], ktoré sú zaznamenané medzi zdrojmi sektora S.13.

41. Sociálne dávky okrem naturálnych sociálnych transferov [1A.41] sa rovnajú sociálnym dávkam okrem naturálnych
sociálnych transferov (D.62), ktoré sú zaznamenané medzi použitiami sektora S.13.

Tabuľka 1B
1. Výdavky členského štátu vo vzťahu k rozpočtu Európskej únie (EÚ) [1B.1] sa rovnajú nepriamym daniam prijatým do
rozpočtu EÚ [1B.2], plus bežná medzinárodná spolupráca (D.74) platená verejnou správou do rozpočtu EÚ [1B.4]
plus rôzne bežné transfery (D.75) platené verejnou správou do rozpočtu EÚ [1B.5] plus kapitálové transfery (D.9)
platené verejnou správou do rozpočtu EÚ [1B.7].

2. Nepriame dane [1B.2] sa rovnajú daniam z produkcie a dovozu (D.2), ktoré sú zaznamenané medzi zdrojmi sektora
S.2122.

3. Bežná medzinárodná spolupráca [1B.3] sa rovná bežnej medzinárodnej spolupráci (D.74), ktorá je zaznamenaná
medzi zdrojmi podsektora S.2122 a použitiami sektora S.13.

4. Rôzne bežné transfery [1B.4] sa rovnajú rôznym bežným transferom (D.75) plus vlastné zdroje EÚ založené na DPH
a HND (D.76), ktoré sú zaznamenané medzi zdrojmi podsektora S.2122 a použitiami sektora S.13.

5. Rôzne bežné transfery, z toho tretí vlastný zdroj založený na DPH [1B.5], sa rovnajú tretiemu vlastnému zdroju
založenému na daniach z pridanej hodnoty (D.761), ktorý je zaznamenaný medzi zdrojmi podsektora S.2122
a použitiami sektora S.13.

6. Rôzne bežné transfery, z toho štvrtý vlastný zdroj založený na HND [1B.6], sa rovnajú štvrtému vlastnému zdroju
založenému na hrubom národnom dôchodku (HND) (D.762), ktorý je zaznamenaný medzi zdrojmi podsektora
S.2122 a použitiami sektora S.13.

7. Kapitálové transfery [1B.7] sa rovnajú plateným kapitálovým transferom (D.9), ktoré sú zaznamenané medzi
zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a ktoré sú zaznamenané ako prijaté kapitálové transfery v podsek
tore S.2122.

8. Príjem členského štátu z rozpočtu EÚ [1B.8] sa rovná subvenciám (D.3) plateným z rozpočtu EÚ [1B.9] plus ostatné
bežné transfery (D.7) platené z rozpočtu EÚ verejnej správe [1B.10] plus ostatné bežné transfery (D.7) platené
z rozpočtu EÚ jednotkám, ktoré nepatria k verejnej správe [1B.11], plus kapitálové transfery (D.9) platené z rozpočtu
EÚ verejnej správe [1B.12] plus kapitálové transfery (D.9) platené z rozpočtu EÚ jednotkám, ktoré nepatria k verejnej
správe [1B.13].

9. Subvencie [1B.9] sa rovnajú subvenciám (D.3), ktoré sú zaznamenané medzi zdrojmi podsektora S.2122.

10. Bežné transfery verejnej správe [1B.10] sa rovnajú bežnej medzinárodnej spolupráci (D.74) plus rôzne bežné trans
fery (D.75), ktoré sú zaznamenané medzi zdrojmi sektora S.13 a použitiami podsektora S.2122.

11. Bežné transfery jednotkám, ktoré nepatria k verejnej správe [1B.11], sa rovnajú rôznym bežným transferom (D.75),
ktoré sú zaznamenané medzi použitiami podsektora S.2122 a zdrojmi všetkých sektorov okrem sektora S.13.

12. Kapitálové transfery verejnej správe [1B.12] sa rovnajú prijatým kapitálovým transferom (D.9), ktoré sú zaznamenané
medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a medzi zmenami v aktívach podsektora S.2122.
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13. Kapitálové transfery jednotkám, ktoré nepatria k verejnej správe [1B.13], sa rovnajú plateným kapitálovým trans
ferom (D.9), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v aktívach podsektora S.2122 a medzi zmenami v pasívach
a čistej hodnote všetkých sektorov okrem sektora S.13.
14. Zostatok členského štátu vo vzťahu k rozpočtu Európskej únie (čistý príjemca +, čistý platiteľ –) [1B.14] sa rovná
príjmu členského štátu z rozpočtu EÚ [1B.8] mínus výdavky členského štátu vo vzťahu k rozpočtu EÚ [1B.1].
15. Náklady na získanie vlastných zdrojov [1B.15] sú tou časťou netrhovej produkcie (P.13) zaznamenanou medzi
zdrojmi sektora S.13, ktoré sú nákladmi na získanie vlastných zdrojov platenými rozpočtom EÚ.

Tabuľka 1C
1. Výdavky na konečnú spotrebu [1C.1] sa rovnajú výdavkom na konečnú spotrebu (P.3) zaznamenaným medzi
použitiami sektora S.13.
2. Výdavky na individuálnu spotrebu [1C.2] sa rovnajú výdavkom na individuálnu spotrebu (P.31) zaznamenaným
medzi použitiami sektora S.13.
3. Výdavky na kolektívnu spotrebu [1C.3] sa rovnajú výdavkom na kolektívnu spotrebu (P.32) zaznamenaným medzi
použitiami sektora S.13.
4. Naturálne sociálne transfery – nakúpená trhová produkcia [1C.4] – sa rovnajú naturálnym sociálnym transferom –
nakúpenej trhovej produkcii (D.632), ktoré sú zaznamenané medzi použitiami sektora S.13.
5. Spotreba fixného kapitálu [1C.5] sa rovná spotrebe fixného kapitálu (P.51c), ktorá je zaznamenaná medzi zmenami
v pasívach a čistej hodnote sektora S.13.
6. Zaplatené dane z produkcie mínus prijaté subvencie [1C.6] sa rovnajú platbám ostatných daní z produkcie (D.29),
ktoré sú zaznamenané medzi použitiami sektora S.13, mínus príjmy z ostatných subvencií na produkciu (D.39),
ktoré sú zaznamenané medzi použitiami sektora S.13.
7. Čistý prevádzkový prebytok [1C.7] sa rovná prevádzkovému prebytku očistenému (B.2n) od sektora S.13.
8. Výdavky na konečnú spotrebu v cenách za predchádzajúci rok [1C.8] sa rovnajú reťazovému objemu výdavkov na
konečnú spotrebu (P.3), ktoré sú zaznamenané medzi použitiami sektora S.13 v cenách za predchádzajúci rok.
9. Investície verejnej správy v cenách za predchádzajúci rok [1C.9] sa rovnajú reťazovému objemu tvorby hrubého
fixného kapitálu (P.51g), ktorý je zaznamenaný medzi zmenami v aktívach sektora S.13 v cenách za predchádzajúci
rok.
10. Hrubý domáci produkt (HDP) v bežných cenách [1C.10] sa rovná HDP (B.1*g) v trhových cenách.
11. HDP v cenách za predchádzajúci rok [1C.11] sa rovná reťazovému objemu HDP (B1*g) v cenách za predchádzajúci
rok.

Tabuľka 2A
1. Úprava medzi finančnými a nefinančnými účtami [2A.1] sa rovná schodku (–) alebo prebytku (+) [1A.1] mínus čisté
transakcie s finančnými aktívami a pasívami [2A.2].
2. Čisté transakcie s finančnými aktívami a pasívami (konsolidované) [2A.2] sa rovnajú transakciám s čistým nadobud
nutím finančných aktív [2A.3] mínus čistý vznik transakcií s pasívami [2A.15].
3. Transakcie s finančnými aktívami (konsolidované) [2A.3] sa rovnajú konsolidovaným transakciám s obeživom
a vkladmi (F.2) [2A.4] plus transakcie s dlhovými cennými papiermi (F.3) [2A.5] plus transakcie s úvermi (F.4)
[2A.6] plus transakcie s majetkovými účasťami a akciami alebo podielovými listami investičných fondov (F.5) [2A.7]
plus transakcie s poistnými, penzijnými a štandardizovanými schémami záruk (F.6) [2A.11] plus transakcie s finanč
nými derivátmi a zamestnaneckými opciami na akcie (F.7) [2A.12] plus transakcie s inými finančnými aktívami
[2A.13], ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v aktívach sektora S.13 a zmenami v pasívach a čistej hodnote
všetkých sektorov okrem sektora S.13.
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4. Transakcie s obeživom a vkladmi [2A.4] sa rovnajú čistému nadobudnutiu obeživa a vkladov (F.2), ktoré sú
zaznamenané medzi zmenami v aktívach sektora S.13 a zmenami v pasívach a čistej hodnote všetkých sektorov
okrem sektora S.13.

5. Transakcie s dlhovými cennými papiermi [2A.5] sa rovnajú čistému nadobudnutiu dlhových cenných papierov (F.3),
ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v aktívach sektora S.13 a zmenami v pasívach a čistej hodnote všetkých
sektorov okrem sektora S.13.

6. Transakcie s úvermi [2A.6] sa rovnajú novým úverom (F.4) poskytnutým verejnou správou, bez splátok zaplatených
verejnej správe, ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v aktívach sektora S.13 a zmenami v pasívach a čistej
hodnote všetkých sektorov okrem sektora S.13.

7. Transakcie s majetkovými účasťami a akciami alebo podielovými listami investičných fondov [2A.7] sa rovnajú
čistému nadobudnutiu majetkových účastí a akcií alebo podielových listov investičných fondov (F.5), ktoré sú
zaznamenané medzi zmenami v aktívach sektora S.13 a zmenami v pasívach a čistej hodnote všetkých sektorov
okrem sektora S.13.

8. Privatizácie (čisté) [2A.8] sa rovnajú transakciám s majetkovými účasťami a akciami alebo podielovými listami
investičných fondov (F.5), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v aktívach sektora S.13 a zmenami v pasívach
a čistej hodnote sektorov S.11 alebo S.12, ktoré sa uskutočňujú v procese vzdávania sa alebo získavania kontroly
(ESA 10, odseky 2.36 až 2.39) dlžníka sektorom S.13; takéto transakcie môže uskutočniť sektor S.13 priamo
s dlžníkom alebo s iným veriteľom.

9. Investície do majetkových účastí (čisté) [2A.9] sa rovnajú transakciám s majetkovými účasťami a akciami alebo
podielovými listami investičných fondov (F.5), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v aktívach sektora S.13
a zmenami v pasívach a čistej hodnote sektorov S.11 alebo S.12, ktoré sa neuskutočňujú v procese vzdávania sa
alebo získavania kontroly dlžníka sektorom S.13 a uskutočňuje ich sektor S.13 priamo s dlžníkom.

10. Ostatné [2A.10] sa rovnajú transakciám s majetkovými účasťami a akciami alebo podielovými listami investičných
fondov (F.5), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v aktívach sektora S.13 a zmenami v pasívach a čistej hodnote
všetkých sektorov okrem sektora S.13, ktoré sa neuskutočňujú v procese vzdávania sa alebo získavania kontroly
dlžníka sektorom S.13 a neuskutočňuje ich sektor S.13 priamo s dlžníkom, ale s iným veriteľom.

11. Transakcie s poistnými, penzijnými a štandardizovanými schémami záruk [2A.11] sa rovnajú čistému nadobudnutiu
poistných, penzijných a štandardizovaných schém záruk (F.6), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v aktívach
sektora S.13 a zmenami v pasívach a čistej hodnote všetkých sektorov okrem sektora S.13.

12. Transakcie s finančnými derivátmi a zamestnaneckými opciami na akcie [2A.12] sa rovnajú čistým platbám týka
júcim sa finančných derivátov a zamestnaneckých opcií na akcie (F.7), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami
v aktívach sektora S.13 a zmenami v pasívach a čistej hodnote všetkých sektorov okrem sektora S.13.

13. Transakcie s inými finančnými aktívami [2A.13] sa rovnajú čistému nadobudnutiu menového zlata a zvláštnych práv
čerpania (ZPČ) (F.1), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v aktívach sektora S.13 plus ostatné pohľadávky (F.8),
ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v aktívach sektora S.13 a zmenami v pasívach a čistej hodnote všetkých
sektorov okrem sektora S.13.

14. Transakcie s inými finančnými aktívami, z toho aktuálne, ale ešte nezaplatené dane a sociálne príspevky [2A.14], sa
rovnajú tej časti ostatných pohľadávok (F.8 aktíva), ktorá sa týka daní a sociálnych príspevkov, ktoré sú zaznamenané
v D.2, D.5, D.61 a D.91 bez skutočne vybraných daní, ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v aktívach sektora
S.13 a zmenami v pasívach a čistej hodnote všetkých sektorov okrem sektora S.13.

15. Transakcie s pasívami (konsolidované) [2A.15] sa rovnajú konsolidovaným transakciám s obeživom a vkladmi (F.2)
[2A.16] plus transakcie s krátkodobými dlhovými cennými papiermi (F.31) [2A.17] plus transakcie s dlhodobými
dlhovými cennými papiermi (F.32) [2A.18] plus transakcie s úvermi (F.4) [2A.19] plus transakcie s poistnými,
penzijnými a štandardizovanými schémami záruk (F.6) [2A.21] plus transakcie s finančnými derivátmi a zamestna
neckými opciami na akcie (F.7) [2A.22] plus transakcie s inými finančnými pasívami [2A.23], ktoré sú zaznamenané
medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach všetkých sektorov okrem sektora
S.13.
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16. Transakcie s obeživom a vkladmi [2A.16] sa rovnajú čistému nadobudnutiu obeživa a vkladov (F.2), ktoré sú
zaznamenané medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach všetkých sektorov
okrem sektora S.13.

17. Transakcie s krátkodobými dlhovými cennými papiermi [2A.17] sa rovnajú čistému nadobudnutiu krátkodobých
dlhových cenných papierov (F.31), ktorých pôvodná splatnosť je jeden rok alebo menej, ktoré je zaznamenané medzi
zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach všetkých sektorov okrem sektora S.13.

18. Transakcie s dlhodobými dlhovými cennými papiermi [2A.18] sa rovnajú čistému nadobudnutiu dlhodobých dlho
vých cenných papierov (F.32), ktorých pôvodná splatnosť je viac ako jeden rok, ktoré je zaznamenané medzi
zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach všetkých sektorov okrem sektora S.13.

19. Transakcie s úvermi [2A.19] sa rovnajú novým prijatým úverom (F.4) bez zaplatených splátok z existujúcich úverov,
ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach všetkých
sektorov okrem sektora S.13.

20. Transakcie s úvermi, z toho úvery z centrálnej banky [2A.20], sa rovnajú transakciám s úvermi (F.4), ktoré sú
zaznamenané medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach podsektora S.121.

21. Transakcie s poistnými, penzijnými a štandardizovanými schémami záruk [2A.21] sa rovnajú čistému nadobudnutiu
poistných, penzijných a štandardizovaných schém záruk (F.6), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v pasívach
a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach všetkých sektorov okrem sektora S.13.

22. Transakcie s finančnými derivátmi a zamestnaneckými opciami na akcie [2A.22] sa rovnajú čistým príjmom vo
vzťahu k finančným derivátom a zamestnaneckým opciám na akcie (F.7), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami
v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach všetkých sektorov okrem sektora S.13.

23. Transakcie s ostatnými pasívami [2A.23] sa rovnajú čistému nadobudnutiu menového zlata a ZPČ (F.1), ktoré je
zaznamenané medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach všetkých sektorov
okrem sektora S.13, plus majetkových účastí a akcií alebo podielových listov investičných fondov (F.5), ktoré sú
zaznamenané medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach všetkých sektorov
okrem sektora S.13, plus ostatných záväzkov (F.8), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v pasívach a čistej
hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach všetkých sektorov okrem sektora S.13.

24. Požiadavky verejnej správy na prijaté úvery [2A.24] sa rovnajú čistému vzniku pasív pri obežive a vkladoch (F.2)
[2A.16] plus dlhové cenné papiere [2A.17 a 2A.18] (F.3) plus úvery (F.4) [2A.19]. Tiež sa rovná konsolidovaným
transakciám s nástrojmi dlhu verejnej správy.

25. Transakcie s dlhodobými dlhovými nástrojmi [2A.25] sa rovnajú čistému vzniku pasív pri dlhových nástrojoch
[2A.24], ktorých pôvodná splatnosť je viac ako jeden rok.

26. Transakcie s dlhovými nástrojmi denominovanými v národnej mene [2A.26] sa rovnajú čistému vzniku pasív pri
dlhových nástrojoch [2A.24] denominovaných v zákonnom platidle členského štátu.

27. Transakcie s dlhovými nástrojmi denominovanými v menách členských štátov eurozóny [2A.27] sa rovnajú čistému
vzniku pasív pri dlhových nástrojoch [2A.24] denominovaných v ECU plus dlhové nástroje denominované v eurách
predtým, ako členský štát prijal euro, plus dlhové nástroje denominované v zákonnom platidle členského štátu
eurozóny predtým, ako sa stal členským štátom eurozóny.

28. Transakcie s dlhovými nástrojmi denominovanými v iných menách [2A.28] sa rovnajú čistému vzniku pasív pri
dlhových nástrojoch [2A.24], ktoré nie sú zahrnuté v [2A.26] alebo v [2A.27].

29. Ostatné toky [2A.29] sa rovnajú vplyvu precenenia na dlh [2A.30] plus ostatné zmeny vo výške dlhu [2A.33].

30. Vplyv precenenia na dlh [2A.30] sa rovná ziskom a stratám z držby devíz [2A.31] plus ostatné vplyvy precenenia –
menovitá hodnota [2A.32].
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31. Zisky a straty z držby cudzej meny [2A.31] sa rovnajú nominálnym ziskom a stratám z držby (K.7) dlhu [3A.1],
ktorý mení hodnotu pri prevedení na národnú menu vzhľadom na zmeny vo výmenných kurzoch.
32. Ostatné vplyvy precenenia – menovitá hodnota [2A.32] sa rovnajú zmene v dlhu [2A.34] mínus transakcie s dlho
vými nástrojmi (konsolidované) [2A.24] mínus zisky a straty z držby devíz [2A.31] mínus ostatné zmeny vo výške
dlhu [2A.33].
33. Ostatné zmeny vo výške dlhu [2A.33] sa rovnajú iným zmenám vo výške (K.1, K.2, K.3, K.4, K.5 a K.6) pasív
klasifikovaných ako obeživo a vklady (AF.2), dlhové cenné papiere (AF.3) alebo úvery (AF.4), ktoré nie sú aktívami
sektora S.13.
34. Zmena v dlhu verejnej správy [2A.34] sa rovná dlhu [3A.1] v roku t mínus dlh [3A.1] v roku t – 1.

Tabuľka 2B
1. Transakcie s dlhovými nástrojmi verejnej správy (nekonsolidované) [2B.1] sa rovnajú nekonsolidovaným transakciám
s obeživom a vkladmi [2B.2] plus transakcie s krátkodobými cennými papiermi [2B.3] plus transakcie s dlhodobými
cennými papiermi [2B.4] plus transakcie s úvermi z centrálnej banky [2B.5] plus transakcie s inými úvermi [2B.6].
2. Transakcie s obeživom a vkladmi [2B.2] sa rovnajú nekonsolidovaným transakciám s obeživom a vkladmi (F.2), ktoré
sú zaznamenané medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13.
3. Transakcie s krátkodobými cennými papiermi [2B.3] sa rovnajú nekonsolidovaným transakciám s dlhovými cennými
papiermi, ktorých pôvodná splatnosť je jeden rok a menej (F.31), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v pasívach
a čistej hodnote sektora S.13.
4. Transakcie s dlhodobými cennými papiermi [2B.4] sa rovnajú nekonsolidovaným transakciám s dlhovými cennými
papiermi, ktorých pôvodná splatnosť je viac ako jeden rok (F.32), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v pasívach
a čistej hodnote sektora S.13.
5. Transakcie s úvermi z centrálnej banky [2B.5] sa rovnajú nekonsolidovaným transakciám s úvermi (F.4), ktoré sú
zaznamenané medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach podsektora S.121.
6. Transakcie s inými úvermi [2B.6] sa rovnajú nekonsolidovaným transakciám s úvermi (F.4), ktoré sú zaznamenané
medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach vo všetkých sektoroch okrem
podsektora S.121.
7. Konsolidačné transakcie [2B.7] sa rovnajú nekonsolidovaným transakciám s dlhovými nástrojmi [2B.1] mínus
konsolidované transakcie s dlhovými nástrojmi [2A.24].
8. Konsolidačné transakcie – obeživo a vklady [2B.8] – sa rovnajú nekonsolidovaným transakciám s obeživom a vkladmi
[2B.2] mínus konsolidované transakcie s obeživom a vkladmi [2A.16].
9. Konsolidačné transakcie – krátkodobé dlhové cenné papiere [2B.9] – sa rovnajú nekonsolidovaným transakciám
s krátkodobými dlhovými cennými papiermi [2B.3] mínus konsolidované transakcie s krátkodobými dlhovými
cennými papiermi [2A.17].
10. Konsolidačné transakcie – dlhodobé dlhové cenné papiere [2B.10] – sa rovnajú nekonsolidovaným transakciám
s dlhodobými dlhovými cennými papiermi [2B.4] mínus konsolidované transakcie s dlhodobými dlhovými cennými
papiermi [2A.18].
11. Konsolidačné transakcie – úvery [2B.11] – sa rovnajú nekonsolidovaným transakciám s inými úvermi [2B.6] mínus
konsolidované transakcie s úvermi [2A.19] mínus konsolidované transakcie s úvermi, z toho úvery z centrálnej
banky [2A.20].

Tabuľka 3A
1. Dlh verejnej správy (konsolidovaný) [3A.1] sa rovná dlhu vymedzenému v nariadení (ES) č. 479/2009. Rovná sa tiež
konsolidovaným pasívam sektora S.13 vo finančnom nástroji obeživo a vklady [3A.2] plus krátkodobé cenné papiere
[3A.3] plus dlhodobé cenné papiere [3A.4] plus úvery z centrálnej banky [3A.5] plus iné úvery [3A.6].
2. Dlh – obeživo a vklady [3A.2] – sa rovná časti dlhu [3A.1] vo finančnom nástroji obeživo a vklady (AF.2).
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3. Dlh – krátkodobé dlhové cenné papiere [3A.3] – sa rovná tej časti dlhu [3A.1] vo finančnom nástroji dlhové cenné
papiere, ktorej pôvodná splatnosť je jeden rok alebo menej (AF.31).
4. Dlh – dlhodobé dlhové cenné papiere [3A.4] – sa rovná tej časti dlhu [3A.1] vo finančnom nástroji dlhové cenné
papiere, ktorej pôvodná splatnosť je viac ako jeden rok (AF.32).
5. Dlh – úvery z centrálnej banky [3A.5] – sa rovná tej časti dlhu [3A.1] vo finančnom nástroji úvery (AF.4), ktorá je
aktívom podsektora S.121.
6. Dlh – ostatné úvery [3A.6] – sa rovná tej časti dlhu [3A.1] vo finančnom nástroji úvery (AF.4), ktorá nie je aktívom
podsektora S.121.
7. Dlh v držbe rezidentov členského štátu [3A.7] sa rovná dlhu v držbe centrálnej banky [3A.8] plus dlh v držbe
ostatných peňažných finančných inštitúcií [3A.9] plus dlh v držbe iných finančných inštitúcií [3A.10] plus dlh
v držbe iných rezidentov členského štátu [3A.11].
8. Dlh v držbe centrálnej banky [3A.8] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorá je aktívom podsektora S.121.
9. Dlh v držbe ostatných peňažných finančných inštitúcií [3A.9] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorá je aktívom
podsektora S.122 alebo S.123.
10. Dlh v držbe iných finančných inštitúcií [3A.10] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorá je aktívom podsektorov S.124,
S.125, S.126, S.127, S.128 alebo S.129.
11. Dlh v držbe iných rezidentov [3A.11] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorá je aktívom sektorov S.11, S.14 alebo S.15.
12. Dlh v držbe nerezidentov členského štátu [3A.12] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorá je aktívom sektora S.2.
13. Dlh denominovaný v národnej mene [3A.13] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorá je denominovaná v zákonnom
platidle členského štátu.
14. Dlh denominovaný v menách členských štátov eurozóny [3A.14] sa rovná – predtým, ako sa členský štát stal
členským štátom eurozóny – tej časti dlhu [3A.1], ktorá je denominovaná v zákonnom platidle jedného z členských
štátov eurozóny (okrem národnej meny [3A.13]), plus dlh denominovaný v ECU alebo eurách.
15. Dlh denominovaný v iných menách [3A.15] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorá nie je zahrnutá v [3A.13] ani
[3A.14].
16. Krátkodobý dlh [3A.16] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorej pôvodná splatnosť je jeden rok alebo menej.
17. Dlhodobý dlh [3A.17] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorej pôvodná splatnosť je viac ako jeden rok.
18. Dlhodobý dlh, z toho s pohyblivou úrokovou sadzbou [3A.18], sa rovná tej časti dlhodobého dlhu [3A.17], ktorej
úroková sadzba je pohyblivá.
19. Dlh so zostatkovou splatnosťou do jedného roku [3A.19] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorej zostatková splatnosť
je jeden rok alebo menej.
20. Dlh so zostatkovou splatnosťou viac ako jeden rok až päť rokov [3A.20] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorej
zostatková splatnosť je v rozmedzí viac ako jeden rok až päť rokov.
21. Dlh so zostatkovou splatnosťou viac ako jeden rok až päť rokov, z toho pohyblivá úroková sadzba [3A.21], sa rovná
tej časti dlhu [3A.1], ktorej zostatková splatnosť je viac ako jeden rok až päť rokov [3A.20] a úroková sadzba je
pohyblivá.
22. Dlh so zostatkovou splatnosťou viac ako päť rokov [3A.22] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorej zostatková splatnosť
je viac ako päť rokov.
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23. Dlh so zostatkovou splatnosťou viac ako päť rokov, z toho s pohyblivou úrokovou sadzbou [3A.23], sa rovná tej
časti dlhu [3A.1], ktorej zostatková splatnosť je viac ako päť rokov [3A.22] a ktorej úroková sadzba je pohyblivá.
24. Priemerná zostatková splatnosť dlhu [3A.24] sa rovná priemernej zostatkovej splatnosti váženej podľa nezaplatených
súm a je vyjadrená v rokoch.
25. Dlh verejnej správy – dlhopisy s nulovým kupónom [3A.25] – sa rovná tej časti dlhu [3A.1] vo forme dlhopisov
s nulovým kupónom, t. j. dlhopisov bez kupónových platieb, ktorých výnos je založený na rozdiele medzi splatnou
cenou a emisnou cenou.

Tabuľka 3B
1. Dlh verejnej správy (nekonsolidovaný medzi podsektormi) [3B.1] sa rovná nekonsolidovaným pasívam sektora S.13
okrem: a) pasív podsektora S.1311, ktoré sú zároveň aktívami podsektora S.1311; b) pasív podsektora S.1312, ktoré
sú zároveň aktívami podsektora S.1312; c) pasív podsektora S.1313, ktoré sú zároveň aktívami podsektora S.1313,
a d) pasív podsektora S.1314, ktoré sú zároveň aktívami podsektora S.1314, v rovnakých finančných nástrojoch ako
dlh verejnej správy [3A.1].
2. Konsolidačné prvky [3B.2] sa rovnajú pasívam sektora S.13, ktoré sú zároveň aktívami sektora S.13, okrem: a) pasív
podsektora S.1311, ktoré sú zároveň aktívami podsektora S.1311; b) pasív podsektora S.1312, ktoré sú zároveň
aktívami podsektora S.1312; c) pasív podsektora S.1313, ktoré sú zároveň aktívami podsektora S.1313, a d) pasív
podsektora S.1314, ktoré sú zároveň aktívami podsektora S.1314, vo finančnom nástroji obeživo a vklady [3B.3]
plus krátkodobé dlhové cenné papiere [3B.4] plus dlhodobé dlhové cenné papiere [3B.5] plus úvery [3B.6].
3. Konsolidačné prvky – obeživo a vklady [3B.3] – sa rovnajú časti konsolidačných prvkov [3B.2] vo finančnom nástroji
obeživo a vklady (F.2).
4. Konsolidačné prvky – krátkodobé dlhové cenné papiere [3B.4] – sa rovnajú tej časti konsolidačných prvkov [3B.2] vo
finančnom nástroji dlhové cenné papiere, ktorej pôvodná splatnosť je jeden rok alebo menej (F.31).
5. Konsolidačné prvky – dlhodobé dlhové cenné papiere [3B.5] – sa rovnajú tej časti konsolidačných prvkov [3B.2] vo
finančnom nástroji dlhové cenné papiere, ktorej pôvodná splatnosť je viac ako jeden rok (F.32).
6. Konsolidačné prvky – úvery [3B.6] – sa rovnajú časti konsolidačných prvkov [3B.2] vo finančnom nástroji úvery
(F.4).
7. Dlh emitovaný ústrednou štátnou správou (konsolidovaný) [3B.7] sa rovná pasívam podsektora S.1311, ktoré nie sú
aktívami podsektora S.1311, v tých istých nástrojoch ako dlh [3A.1].
8. Dlh emitovaný ústrednou štátnou správou, z toho v držbe iných podsektorov verejnej správy [3B.8], sa rovná
pasívam podsektora S.1311, ktoré sú aktívami podsektorov S.1312, S.1313 alebo S.1314, v tých istých nástrojoch
ako dlh [3A.1].
9. Dlh emitovaný regionálnou štátnou správou (konsolidovaný) [3B.9] sa rovná pasívam podsektora S.1312, ktoré nie
sú aktívami podsektora S.1312, v tých istých nástrojoch ako dlh [3A.1].
10. Dlh emitovaný regionálnou štátnou správou, z toho v držbe iných podsektorov verejnej správy [3B.10], sa rovná
pasívam podsektora S.1312, ktoré sú aktívami podsektorov S.1311, S.1313 alebo S.1314, v tých istých nástrojoch
ako dlh [3A.1].
11. Dlh emitovaný miestnou samosprávou (konsolidovaný) [3B.11] sa rovná pasívam podsektora S.1313, ktoré nie sú
aktívami podsektora S.1313, v tých istých nástrojoch ako dlh [3A.1].
12. Dlh emitovaný miestnou samosprávou, z toho v držbe iných podsektorov verejnej správy [3B.12], sa rovná pasívam
podsektora S.1313, ktoré sú aktívami podsektorov S.1311, S.1312 alebo S.1314, v tých istých nástrojoch ako dlh
[3A.1].
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13. Dlh emitovaný fondmi sociálneho zabezpečenia (konsolidovaný) [3B.13] sa rovná pasívam podsektora S.1314, ktoré
nie sú aktívami podsektora S.1314, v tých istých nástrojoch ako dlh [3A.1].
14. Dlh emitovaný fondmi sociálneho zabezpečenia, z toho v držbe iných podsektorov verejnej správy [3B.14], sa rovná
pasívam podsektora S.1314, ktoré sú aktívami podsektorov S.1311, S.1312 alebo S.1313, v tých istých nástrojoch
ako dlh [3A.1].
15. Dlh v držbe ústrednej štátnej správy emitovaný inštitucionálnymi jednotkami v iných podsektoroch verejnej správy
[3B.15] sa rovná pasívam podsektorov S.1312, S.1313 alebo S.1314, ktoré sú aktívami podsektora S.1311, v tých
istých nástrojoch ako dlh [3A.1].
16. Dlh v držbe regionálnej štátnej správy emitovaný inštitucionálnymi jednotkami v iných podsektoroch verejnej správy
[3B.16] sa rovná pasívam podsektorov S.1311, S.1313 alebo S.1314, ktoré sú aktívami podsektora S.1312, v tých
istých nástrojoch ako dlh [3A.1].
17. Dlh v držbe miestnej samosprávy emitovaný inštitucionálnymi jednotkami v iných podsektoroch verejnej správy
[3B.17] sa rovná pasívam podsektorov S.1311, S.1312 alebo S.1314, ktoré sú aktívami podsektora S.1313, v tých
istých nástrojoch ako dlh [3A.1].
18. Dlh v držbe fondov sociálneho zabezpečenia emitovaný inštitucionálnymi jednotkami v iných podsektoroch verejnej
správy [3B.18] sa rovná pasívam podsektorov S.1311, S.1312 alebo S.1313, ktoré sú aktívami podsektora S.1314,
v tých istých nástrojoch ako dlh [3A.1].
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PRÍLOHA III
PRENOS ÚDAJOV DO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
Na elektronický prenos štatistických informácií požadovaných Európskou centrálnou bankou (ECB) používajú národné
centrálne banky zariadenia poskytnuté Európskym systémom centrálnych bánk (ESCB), ktorý využíva infraštruktúru
informačných technológií ESCB. Výmeny údajov v rámci ESCB sú založené na formáte výmeny štatistických údajov
a metaúdajov (Statistical Data and Metadata eXchange – SDMX). Táto požiadavka nebráni používaniu iných prostriedkov na
prenos štatistických informácií do ECB v rámci dohodnutého náhradného riešenia.
Národné centrálne banky dodržiavajú nižšie uvedené odporúčania, aby zabezpečili uspokojivé fungovanie prenosu údajov.
— Úplnosť: Národné centrálne banky vykazujú všetky požadované kľúče sérií. Nevykázanie kľúčov sérií alebo vykázanie
kľúčov sérií, ktoré nie sú v zozname, sa bude považovať za neúplné vykazovanie. V prípade, že niektorý údaj bude
chýbať, chýbajúci údaj sa zaznamená pomocou zodpovedajúceho označenia statusu údaja.
— Účtovná identifikácia údajov a pravidlá používania znamienok údajov: národné centrálne banky musia predtým, ako
zašlú údaje do ECB, použiť overovacie pravidlá.
Keď sa opravuje len podsúbor kľúčov sérií, overovacie pravidlá sa uplatňujú na celé vykazovanie.
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PRÍLOHA IV
KORELAČNÁ TABUĽKA
Usmernenie ECB/2009/20

Toto usmernenie

článok 1

článok 1

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 3

článok 2 ods. 3

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 4

článok 2 ods. 5

článok 2 ods. 5

článok 2 ods. 6

články 3 – 8

články 3 – 8

článok 9 ods. 1

článok 10 ods. 2

článok 9 ods. 2

článok 9 ods. 1

článok 9 ods. 3

článok 9 ods. 2

článok 10

článok 10 ods. 1

—

článok 10 ods. 3

prílohy I – III

prílohy I – III
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USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
z 25. júla 2013
o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných
finančných účtov
(prepracované znenie)

(ECB/2013/24)
(2014/3/EÚ)
RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

(6)

Štvrťročné národné finančné účty sa tiež vo zvýšenej
miere používajú na iné účely vrátane makroprudenciálnej
analýzy a monitorovania nadmernej nerovnováhy. Tieto
činnosti, ako aj iné činnosti v oblasti medzinárodnej
spolupráce a výskumu sa uľahčia tým, že ECB uverejní
príslušné súborné údaje pre eurozónu zozbierané na
základe tohto usmernenia, ako aj národné údaje zhro
maždené na tento účel.

(7)

Štvrťročné národné finančné účty by mali pre lepšie
porozumenie vzájomných vzťahov medzi inštitucionál
nymi sektormi obsahovať informácie o súvzťažnom
sektore (tiež označované ako „informácie od koho
komu“), ktoré sa týkajú finančných aktív a pasív.

(8)

Na zlepšenie porozumenia vplyvu preceňovania na
súvahy by malo byť súčasťou úplného súboru údajov
o štvrťročných národných finančných účtoch aj členenie
takzvaných iných tokov na „precenenie“ a „iné zmeny
v objeme“.

(9)

ECB bude v spolupráci s národnými centrálnymi
bankami pokračovať v zlepšovaní metód a zdrojov
používaných na zhromažďovanie údajov o štvrťročných
národných finančných účtoch s cieľom zlepšiť kvalitu
údajov, zdieľať najlepšie postupy a zlepšiť porozumenie
vzťahu medzi údajmi poskytnutými ECB na základe
rôznych právnych nástrojov.

(10)

Hodnotenie kvality štvrťročných finančných účtov euro
zóny za inštitucionálne sektory sa uskutočňuje v súlade
s rámcom ECB pre kvalitu štatistiky (4). Národné
centrálne banky, prípadne v spolupráci s inými prísluš
nými orgánmi, by mali hodnotiť aj kvalitu údajov, ktoré
poskytujú ECB.

(11)

Podľa článku 3a nariadenia (ES) č. 2533/98 a verejného
záväzku Európskeho systému centrálnych bánk týkajú
ceho sa európskej štatistiky sa rozvoj, tvorba a šírenie
európskej štatistiky prostredníctvom ESCB (5) spravuje

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk
a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 5.1,
5.2, 12.1 a 14.3,
keďže:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Usmernenie ECB/2002/7 z 21. novembra 2002 o požia
davkách Európskej centrálnej banky na štatistické vyka
zovanie v oblasti štvrťročných finančných výkazov (1)
bolo niekoľkokrát zásadne zmenené a doplnené. Keďže
je potrebné uskutočniť ďalšie zmeny a doplnenia,
v záujme jasnosti by sa malo prepracovať.
Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) potrebuje na
plnenie svojich úloh úplné a spoľahlivé štvrťročné
finančné účty za inštitucionálne sektory vrátane vnútro
štátnych súborov údajov, ako aj súborných údajov za
eurozónu.
Časť informácií potrebných na plnenie štatistických
požiadaviek ESCB v oblasti štvrťročných finančných
účtov eurozóny zostavujú príslušné vnútroštátne orgány,
iné ako národné centrálne banky. Článok 4 nariadenia
Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere
štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (2)
ukladá členským štátom povinnosť pripraviť sa na úlohy
v oblasti štatistiky a plne spolupracovať s ESCB pri
zabezpečovaní plnenia povinností vyplývajúcich z článku
5 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európ
skej centrálnej banky.
Požiadavky Európskej centrálnej banky (ECB) v oblasti
štvrťročných finančných účtov by mali byť z dôvodu
zachovania súladu založené na štatistických štandardoch
Únie ustanovených v nariadení Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom
systéme národných a regionálnych účtov v Európskej
únii (3) (ďalej len „ESA 2010“).
Doplnkové údaje o štvrťročných národných finančných
účtoch je potrebné poskytnúť dostatočne včas, aby sa
umožnilo zostavenie integrovaného súboru štvrťročných
finančných a nefinančných účtov za eurozónu, ktoré
budú vyhovovať účelom menovej politiky.

(1) Ú. v. ES L 334, 11.12.2002, s. 24.
(2) Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.
(3) Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1.

(4) Dostupné na internetovej stránke ECB: www.ecb.europa.eu.
(5) Dostupné na internetovej stránke ECB.
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zásadami nestrannosti, objektivity, profesionálnej nezávi
slosti, efektívnosti nákladov, štatistickej dôvernosti, mini
malizácie nákladov spojených s vykazovaním a vysokej
kvality výstupov.
(12)

(13)

Podľa článku 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2533/98 možno
dôverné štatistické informácie v rámci ESCB poskytnúť
v rozsahu a tak podrobne, ako je to potrebné na usku
točňovanie úloh ESCB uvedených v zmluve. Pokiaľ sú
zdrojom štatistických informácií označených za dôverné
iné príslušné orgány ako národné centrálne banky, takéto
dôverné štatistické informácie by ECB mala používať
v súlade s nariadením (ES) č. 2533/98.
Je potrebné ustanoviť postup na účinné prijímanie tech
nických zmien príloh k tomuto usmerneniu za pred
pokladu, že tieto zmeny nezmenia základný koncepčný
rámec ani neovplyvnia záťaž spojenú s vykazovaním.
V rámci tohto postupu sa budú brať do úvahy stanoviská
Výboru pre štatistiku ESCB. Národné centrálne banky
môžu navrhovať takéto technické zmeny príloh prostred
níctvom Výboru pre štatistiku ESCB,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:
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„H“, „H.1“ a „H.2“ v tabuľkách 1, 2, 4, a 5 v prílohe I (dodatočné
údaje týkajúce sa sektora verejnej správy a jeho podsektorov) sa
vykazujú dobrovoľne.
3.
„Národné údaje“ požadované v tabuľkách 1 – 5 v prílohe
I obsahujú:
a) údaje o transakciách, stavoch a iných zmenách v objeme
(transakcie a stavy len pre riadok 33 v tabuľke 2 „čisté
finančné transakcie/čistý finančný majetok“) za obdobie od
posledného štvrťroka 2012 až po referenčný štvrťrok a
b) údaje o transakciách a stavoch za obdobie od prvého
štvrťroka 1999 až po tretí štvrťrok 2012. Takéto údaje sa
vykazujú na základe kvalifikovaného odhadu a údaje
uvedené v kolónkach „J“ a „K“ v tabuľkách 1 a 2 v prílohe
I (členenie podľa domácností a neziskových inštitúcií slúžia
cich domácnostiam) sa vykazujú dobrovoľne.
4.
„Národné údaje“ požadované v tabuľkách 6 až 9 v prílohe
I obsahujú údaje o transakciách, stavoch a iných zmenách
v objeme za obdobie od štvrtého štvrťroka 2013 až po refe
renčný štvrťrok.

1. „eurozóna“ je územie členských štátov eurozóny, ECB
a Európsky mechanizmus pre stabilitu;

5.
Súvzťažné sektory „eurozóna okrem tuzemska“ a „rezidenti
mimo eurozóny“ uvedené v riadkoch 12 – 21 v tabuľkách 3 –
9 v prílohe I sa primerane upravia tak, aby odrážali zloženie
eurozóny k dátumu vykazovania. Táto úprava sa urobí vždy,
keď niektorý z členských štátov prijme euro. Údaje sa revidujú
v súlade s diferencovanými požiadavkami na údaje, ako je to
vymedzené v odsekoch 3 a 4, na základe kvalifikovaných odha
dov.

2. „členský štát eurozóny“ je členský štát, ktorého menou je
euro;

6.
Odchylne od odsekov 1 až 5 nie sú národné centrálne
banky povinné:

3. „národné údaje“ sú údaje, ktoré zodpovedajú všetkým
kolónkam v tabuľkách 1 až 9 prílohy I;

a) poskytnúť údaje týkajúce sa štvrťrokov predchádzajúcich
prvému štvrťroku toho roka, v ktorom členský štát vstúpil
do Európskej únie;

Článok 1
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto usmernenia:

4. „dodatočné údaje“ sú údaje, ktoré zodpovedajú čiernym
kolónkam v tabuľkách 1, 2, 4 a 5 v prílohe I;
5. „referenčný štvrťrok“ je posledné štvrťročné sledovanie časo
vých radov, ktoré sa majú vykazovať.
Článok 2
Povinnosti

národných centrálnych bánk
štatistického vykazovania

v

oblasti

1.
Národné centrálne banky vykazujú ECB údaje uvedené
v prílohe I počnúc septembrom 2014 so štvrťročnou periodi
citou kryjúcou sa s kalendárnymi štvrťrokmi. Údaje musia byť
v súlade so zásadami a vymedzeniami pojmov uvedenými
v ESA 2010.
2.
Požiadavky na „dodatočné údaje“ pokrývajú transakcie
a stavy za obdobie od posledného štvrťroka 2012 až po refe
renčný štvrťrok. Tieto dodatočné údaje sa vykazujú na základe
kvalifikovaného odhadu a dodatočné údaje uvedené v kolónkach

b) poskytnúť údaje uvedené v odseku 3 písm. b) pred septem
brom 2017;
c) poskytnúť údaje uvedené v odseku 4 pred septembrom
2015.
7.
K údajom požadovaným podľa odsekov 3 až 5 má byť
pripojené vysvetlenie týkajúce sa:
a) jednotlivých významných udalostí za referenčný štvrťrok, ak
veľkosť zmeny údajov predstavuje aspoň 0,2 % štvrťročného
hrubého domáceho produktu eurozóny alebo ak ECB takéto
informácie vyžaduje, a
b) dôvodov na revízie v porovnaní s poslednými „národnými
údajmi“ vykázanými ECB na základe tohto usmernenia, ak
veľkosť zmeny údajov spôsobenej týmito revíziami predsta
vuje aspoň 0,2 % štvrťročného hrubého domáceho produktu
eurozóny alebo ak ECB takéto informácie vyžaduje.
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Článok 3
Prenos a uverejnenie údajov Európsku centrálnou bankou

7.1.2014

3.
Údaje uvedené v článku 3 ods. 1 poskytne ECB národným
centrálnym bankám najneskôr v pracovný deň ECB nasledujúci
po dni, keď ECB údaje uverejnila.

1.
ECB poskytne národným centrálnym bankám súborné
údaje za eurozónu, ktoré uverejňuje, ako aj „národné údaje“
zozbierané podľa článku 2, ako je to opísané v jeho odsekoch
3 až 5.

Spolupráca s príslušnými národnými orgánmi

2.
ECB uverejní súborné údaje za eurozónu, ktoré zbiera, ako
aj „národné údaje“ zozbierané podľa článku 2, ako je to opísané
v jeho odsekoch 3 až 5, ktoré Výbor pre štatistiku ECB pova
žuje za relevantné, okrem údajov týkajúcich sa kolónok v riad
koch 12 – 21 v tabuľkách 3 až 9 v prílohe I (ktoré sa týkajú
súvzťažných sektorov „eurozóna okrem tuzemska“ a „rezidenti
mimo eurozóny“).

1.
Národné centrálne banky sa snažia vytvoriť s príslušnými
národnými orgánmi rámec pre trvalú spoluprácu, ak zdrojom
niektorých alebo všetkých údajov a informácií uvedených
v článku 2 nie sú národné centrálne banky, ale príslušné
národné orgány, s cieľom zabezpečiť prenos údajov v súlade
so štandardmi a požiadavkami uvedenými v tomto usmernení,
ak už nie je tento výsledok dosiahnutý prostredníctvom platnej
vnútroštátnej legislatívy.

3.
Na uverejnenie „národných údajov“ sa vzťahujú tieto
podmienky:
a) „národné údaje“ sa neuverejnia pred uplynutím siedmich dní
od lehôt na poskytnutie údajov uvedených v článku 4 a
b) „národné údaje“ týkajúce sa sektora verejnej správy sa v apríli
a októbri každého roka neuverejňujú skôr, ako Európska
komisia uverejní aktuálne údaje o deficite verejných financií
a verejnom dlhu na základe Protokolu o postupe pri
nadmernom schodku v súlade s nariadením Rady (ES)
č. 479/2009 z 25. mája 2009 o uplatňovaní Protokolu
o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu
k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (1) v znení
jeho zmien a doplnení, a
c) „národné údaje“ uvedené v článku 2 ods. 3 písm. b) sa
uverejňujú spolu s príslušnými informáciami o tom, že ide
o predbežné a/alebo odhadované údaje. Takto možno na
základe odôvodnenej žiadosti vykazujúcej národnej
centrálnej banky uverejňovať aj iné „národné údaje“ zhro
mažďované podľa článku 2, ako je to opísané v jeho odse
koch 3 až 5.
Článok 4

Článok 5

2.
Ak nie je národná centrálna banka v rámci tejto spolu
práce schopná splniť požiadavky ustanovené v článkoch 2 a 4
z dôvodu, že príslušný národný orgán neposkytne národnej
centrálnej banke potrebné údaje ani informácie, ECB a národná
centrálna banka prehodnotia túto záležitosť spoločne s týmto
národným orgánom s cieľom zabezpečiť včasnú dostupnosť
týchto informácií.
Článok 6
Štandard pre prenos údajov
Požadované štatistické informácie sa poskytujú ECB v podobe,
ktorá spĺňa požiadavky uvedené v prílohe II. Táto požiadavka
nebráni použiť ako núdzové riešenie dohodnuté medzi ECB
a národnou centrálnou bankou niektoré iné prostriedky prenosu
štatistických informácií Európskej centrálnej banke.
Článok 7
Kvalita
1.
ECB a národné centrálne banky monitorujú a podporujú
kvalitu údajov, ktoré sa vykazujú ECB.
2.
Výkonná rada ECB podáva raz do roka Rade guvernérov
ECB správu o kvalite štvrťročných finančných účtov. Táto
správa obsahuje prinajmenšom rozsah údajov, mieru, do akej
sa zhodujú s príslušnými definíciami, a rozsah revízií.

Včasnosť
1.
„Dodatočné údaje“ opísané v článku 2 ods. 2 sa ECB
vykazujú v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 85 kalendárnych
dní od skončenia referenčného štvrťroka. „Dodatočné údaje“,
ktoré sa začnú poskytovať od roku 2017, sa ECB vykazujú
v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 82 kalendárnych dní od
skončenia referenčného štvrťroka.
2.
„Národné údaje“ opísané v článku 2 ods. 3 až 5 a vysvet
lenia opísané v článku 2 ods. 7 sa ECB vykazujú v lehote, ktorá
nesmie byť dlhšia ako 100 kalendárnych dní od skončenia refe
renčného štvrťroka. „Národné údaje“ a s nimi spojené vysvetle
nia, ktoré sa začnú poskytovať od roku 2017, sa ECB vykazujú
v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 97 kalendárnych dní od
skončenia referenčného štvrťroka.
(1) Ú. v. EÚ L 145, 10.6.2009, s. 1.

Článok 8
Zjednodušený postup zmien a doplnení
Výkonná rada ECB, berúc do úvahy názory Výboru pre štatis
tiku ECB, má právo robiť technické zmeny príloh k tomuto
usmerneniu za predpokladu, že tieto zmeny nezmenia základný
koncepčný rámec ani neovplyvnia záťaž spojenú s vykazovaním.
Výkonná rada bez zbytočného odkladu informuje Radu guver
nérov o každej takejto zmene.
Článok 9
Zrušovacie ustanovenie
Usmernenie ECB/2002/7 sa od 1. septembra 2014 zrušuje.
Odkazy na zrušené usmernenie sa považujú za odkazy na
toto usmernenie.
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Článok 10
Záverečné ustanovenia
1.

Toto usmernenie je určené všetkým centrálnym bankám Eurosystému.

2.

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.

Vo Frankfurte nad Mohanom 25. júla 2013
Za Radu guvernérov ECB
prezident ECB
Mario DRAGHI
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PRÍLOHA I
POŽIADAVKY NA VYKAZOVANIE ÚDAJOV
Zhrnutie požiadaviek na vykazovanie údajov

SK

Typ údajov
Článok

Obsah

2 ods. 2

dodatočné údaje; len
čierne kolónky

4 ods. 1

Tabuľky

Zásoby

T1 – aktíva
T2 – pasíva
T4 – krátkodobé úvery (od koho
komu)
T5 – dlhodobé
komu)

národné údaje; všetky
kolónky

2 ods. 5

(od

Referenčné
obdobie

Prvé vykazo
vanie

od 4.
štvrťroka
2012

sept.
2014

do decembra 2016: t + 85

— kvalifikovaný odhad,

od marca 2017: t + 82

— čierne kolónky v stĺpcoch H, H.1
a H.2 dobrovoľne,

od 4.
štvrťroka
2012

sept.
2014

do decembra 2016: t + 100

— s vysvetleniami,

od marca 2017: t + 97

— údaje v riadkoch 12 – 21 tabuliek 3
až 5 sa upravia tak, aby odrážali
zloženie eurozóny; na základe
kvalifikovaného odhadu,

Včasnosť

T1 – aktíva
T2 – pasíva
T4 – krátkodobé úvery (od koho
komu)

3 ods. 3
písm.

T5 – dlhodobé
komu)

a), b)

úvery

(od

Poznámky

koho

T3 – vklady (od koho komu)

3 ods. 2

Ostatné
zmeny
v objeme

— údaje v riadkoch 12 – 21 tabuliek 3
až 5 sa neuverejnia

koho

4 ods. 2
2 ods. 3
písm. b)

národné údaje; všetky
kolónky

T1 – aktíva
T2 – pasíva

2 ods. 5

T3 – vklady (od koho komu)

3 ods. 2

T4 – krátkodobé úvery (od koho
komu)

3 ods. 3
písm. c)

T5 – dlhodobé
komu)

4 ods. 2

úvery

(od

1.
štvrťrok
1999 – 3.
štvrťrok
2012

sept.
2017

do decembra 2016: t + 100

— kvalifikovaný odhad,

od marca 2017: t + 97

— kolónky J, K tabuliek 1 a 2 dobro
voľne,

Úradný vestník Európskej únie

2 ods. 3
písm. a)

úvery

Transakcie

— s vysvetleniami
— údaje v riadkoch 12 – 21 tabuliek 3
– 5 sa upravia tak, aby odrážali
zloženie eurozóny; na základe
kvalifikovaného odhadu,

koho

— údaje v riadkoch 12 – 21 tabuliek 3
– 5 sa neuverejnia,
2 ods. 4
2 ods. 5
3 ods. 2

a) a b)
4 ods. 2

T6 – krátkodobé úvery (od koho
komu)
T7 – dlhodobé
komu)

úvery

(od

koho

T8 – kótované
komu)

akcie

(od

koho

T9 – akcie/podielové listy investič
ných fondov (od koho komu)

od 4.
štvrťroka
2013

sept.
2015

do decembra 2016: t + 100

— s vysvetleniami,

od marca 2017: t + 97

— údaje v riadkoch 12 – 21 sa upravia
tak, aby odrážali zloženie eurozóny;
na základe kvalifikovaného odhadu,
— údaje v riadkoch 12 – 21 tabuliek 3
– 5 sa neuverejnia.

7.1.2014

3 ods. 3.
písm.

národné údaje; všetky
kolónky

7.1.2014

Tabuľka 1
Finančné aktíva (1) (2)
A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Rezidenti

Finančný nástroj

Spolu
(S.1)

Nefinančné
korporácie
(S.11)

MFI (3)
(S.121+…
+S.123)

(S.124)

Aktíva spolu (F)

2

Menové zlato a ZPČ (F.1)

3

Menové zlato (F.11)

4

Zvláštne práva čerpania (F.12)

5

Obeživo a vklady (F.2)

6

Obeživo (F.21)

7

Vklady (F.22 + F.29)

8

Prevoditeľné vklady (F.22)

9

Ostatné vklady (F.29)

10 Dlhové cenné papiere (F.3)

(S.125+…
+S.127)

Poisťovacie
korporácie

Penzijné
fondy

(S.128)

(S.129)

Spolu
(S.13)

Fondy
Ústredná sociál
neho
štátna
správa zabezpe
čenia
(S.1311)
(S.1314)

Domácnosti a NZISD (5)
Zahra
ničie

Spolu

Domácnosti

NZISD (5)

(S14+S15)

(S.14)

(S.15)

(S.2)

Úradný vestník Európskej únie

1

Verejná správa
Ostatné
finančné
inštitúcie

SK

Sektor veriteľov

Investičné
fondy iné
ako fondy
peňažného
trhu (4)

11 Krátkodobé dlhové cenné papiere (F.31)
12 Dlhodobé dlhové cenné papiere (F.32)
13 Pôžičky (F.4)
14 Krátkodobé pôžičky (F.41)
15 Dlhodobé pôžičky (F.42)
16 Majetkové účasti a akcie alebo podielové
listy investičných fondov (F.5)
17 Majetkové účasti (F.51)
18 Kótované akcie (F.511)
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19 Nekótované akcie a ostatné majetkové
účasti (F.512 + F.519)

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Rezidenti

Sektor veriteľov
Finančný nástroj

Spolu
(S.1)

Nefinančné
korporácie
(S.11)

MFI (3)
(S.121+…
+S.123)

Investičné
fondy iné
ako fondy
peňažného
trhu (4)

(S.125+…
+S.127)

Poisťovacie
korporácie

Penzijné
fondy

(S.128)

(S.129)

Spolu
(S.13)

Fondy
Ústredná sociál
neho
štátna
správa zabezpe
čenia
(S.1311)

Domácnosti a NZISD (5)
Zahra
ničie

Spolu

Domácnosti

NZISD (5)

(S14+S15)

(S.14)

(S.15)

(S.2)

(S.1314)

SK

(S.124)

Verejná správa
Ostatné
finančné
inštitúcie
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A

20 Nekótované akcie (F.512)
21 Ostatné majetkové účasti (F.519)
22 Akcie alebo podielové listy investičných
fondov (F.52)
23 Akcie alebo podielové listy FTP (F.521)

25 Poistné, penzijné
záruky (F.6)

a

štandardizované

26 Technické rezervy neživotného poistenia
(F. 61) a rezervy na uplatnenie štandar
dizovaných záruk (F.66)
27 Nároky na životné poistenie a anuitu
(F.62)

Úradný vestník Európskej únie

24 Iné akcie alebo podielové listy investič
ných fondov ako akcie/podielové listy
FPT (F.522)

28 Nároky na dôchodok (F.63), nároky
penzijných fondov voči manažérom
penzijných fondov (F.64), nároky na
nepenzijné dávky (F.65)
29 Finančné deriváty a zamestnanecké opcie
na akcie (F.7)
30 Ostatné pohľadávky (F.8)
31 Obchodné úvery a preddavky (F.81)
32 Ostatné pohľadávky okrem obchodných
úverov a preddavkov (F.89)
Požiadavky na údaje o stavoch, transakciách a ostatných zmenách objemu sú zhodné okrem položky Menové zlato (F.11) ako položky aktív v časti Zahraničie, ktorá sa požaduje len pre transakcie a iné zmeny v objeme.
Na klasifikáciu inštitucionálnych sektorov (pozri kapitolu 2 v ESA 2010) a finančných transakcií, ostatných zmien objemu a súvah (pozri kapitoly 5, 6 a 7 v ESA 2010) sa používajú kódy ESA 2010.
Peňažné finančné inštitúcie (MFI; S.121 + S.122 + S.123).
Fondy peňažného trhu (MMF; S.123).
Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (NZISD; S.15).

7.1.2014

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

7.1.2014

Tabuľka 2
Pasíva (1) (2)
A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Rezidenti

Sektor dlžníkov

Pasíva spolu (F)

2

Menové zlato a ZPČ (F.1)

3

Menové zlato (F.11)

4

Zvláštne práva čerpania (F.12)

5

Obeživo a vklady (F.2)

6

Obeživo (F.21)

7

Vklady (F.22 + F.29)

8

Prevoditeľné vklady (F.22)

9

Ostatné vklady (F.29)

10 Dlhové cenné papiere (F.3)

Nefinančné
korporácie
(S.11)

MFI (3)
(S.121+…
+S.123)

Ostatné
finančné
inštitúcie
(S.125+…
+S.127)

Poisťovacie
korporácie
(S.128)

Penzijné
fondy
(S.129)

Spolu
(S.13)

Fondy
Ústredná sociál
štátna
neho
správa zabezpe
(S.1311)
čenia
(S.1314)

Domácnosti a NZISD (5)

Spolu
(S14+S15)

Domácnosti
(S.14)

NZISD (5)
(S.15)

Zahra
ničie
(S.2)

Úradný vestník Európskej únie

1

Spolu
(S.1)

Verejná správa

SK

Finančný nástroj

Investičné
fondy, iné
ako fondy
peňažného
trhu (4)
(S.124)

11 Krátkodobé dlhové cenné papiere (F.31)
12 Dlhodobé dlhové cenné papiere (F.32)
13 Pôžičky (F.4)
14 Krátkodobé pôžičky (F.41)
15 Dlhodobé pôžičky (F.42)
16 Majetkové účasti a akcie alebo podielové
listy investičných fondov (F.5)
17 Majetkové účasti (F.51)
18 Kótované akcie (F.511)
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19 Nekótované akcie a ostatné majetkové
účasti (F.512 + F.519)

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Rezidenti

Sektor dlžníkov

Finančný nástroj

Spolu
(S.1)

Nefinančné
korporácie
(S.11)

MFI (3)
(S.121+…
+S.123)

Verejná správa
Ostatné
finančné
inštitúcie
(S.125+…
+S.127)

Poisťovacie
korporácie
(S.128)

Penzijné
fondy
(S.129)

Spolu
(S.13)

Fondy
Ústredná sociál
neho
štátna
správa zabezpe
čenia
(S.1311)
(S.1314)

Domácnosti a NZISD (5)

Spolu
(S14+S15)

Domácnosti
(S.14)

NZISD (5)
(S.15)

Zahra
ničie
(S.2)

SK

Investičné
fondy, iné
ako fondy
peňažného
trhu (4)
(S.124)
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A

20 Nekótované akcie (F.512)
21 Ostatné majetkové účasti (F.519)
22 Akcie alebo podielové listy investičných
fondov (F.52)
23 Akcie alebo podielové listy FTP (F.521)

25 Poistné, penzijné
záruky (F.6)

a

štandardizované

26 Technické rezervy neživotného poistenia
(F. 61) a rezervy na uplatnenie štandar
dizovaných záruk (F.66)
27 Nároky na životné poistenie a anuitu
(F.62)
28 Nároky na dôchodok (F.63), nároky
penzijných fondov voči manažérom
penzijných fondov (F.64), nároky na
nepenzijné dávky (F.65)

Úradný vestník Európskej únie

24 Iné akcie alebo podielové listy investič
ných fondov ako akcie/podielové listy
FPT (F.522)

29 Finančné deriváty a zamestnanecké opcie
na akcie (F.7)
30 Ostatné záväzky (F.8)
31 Obchodné úvery a preddavky (F.81)
32 Ostatné záväzky okrem obchodných
úverov a preddavkov (F.89)
33 Čisté finančné transakcie/čistý finančný
majetok
Požiadavky na údaje o stavoch, transakciách a ostatných zmenách objemu sú zhodné okrem položky Menové zlato (F.11) ako položky aktív v časti Zahraničie, ktorá sa požaduje len pre transakcie a iné zmeny v objeme.
Na klasifikáciu inštitucionálnych sektorov (pozri kapitolu 2 v ESA 2010) a finančných transakcií, ostatných zmien objemu a súvah (pozri kapitoly 5, 6 a 7 v ESA 2010) sa používajú kódy ESA 2010.
Peňažné finančné inštitúcie (MFI; S.121 + S.122 + S.123).
Fondy peňažného trhu (MMF; S.123).
Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (NZISD; S.15).

7.1.2014

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

7.1.2014

Tabuľka 3
Vklady (F.22 + F.29) (1) (2)
A
Sektor dlžníkov

1

Spolu (S.1)

3

S.11

4

S.121 +…+ S.123

5

S.124

6

MFI (3)
(S.121+…+S.123)

Verejná správa
(S.13)

8

S.129

9

S.13

10

S.14 + S.15

11

Spolu (S.2)

12

Spolu (S.1)

13

S.11

14

S.121 +…+ S.123

15

S.124
Nerezidenti

Eurozóna okrem
tuzemska

Úradný vestník Európskej únie

S.128

S.125 + S.126 + S.127
S.128

18

S.129

19

S.13

20

S.14 + S.15

21

Spolu
(S.1) (2)

S.125 + S.126 + S.127

Rezidenti

7

17

Rezidenti

Spolu (S.1)

2

16

C

SK

Sektor veriteľov

B

Rezidenti mimo eurozóny

(1) Požiadavky na údaje o stavoch, transakciách a ostatných zmenách objemu sú zhodné.
(2) Podľa ESA 2010 (odsek 5.79) vklady sú zmluvy, ktoré sú ponúkané korporáciami prijímajúcimi vklady (t. j. S.121 a S.122) a v niektorých prípadoch ústrednou štátnou správou. Odsek 5.86 navyše upravuje, že splatné platby rozpätia
a krátkodobé dohody o spätnom nákupe, ktoré sú záväzkami MFI (t. j. S.121, S.122 a S.123) sú zahrnuté medzi vklady.
(3) Peňažné finančné inštitúcie (MFI; S.121 + S.122 + S.123).
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Tabuľka 4
Krátkodobé pôžičky (F.41) (1)
A

B

C

D

E

F

G

Poisťovacie
korporácie
(S.128)

Penzijné
fondy
(S.129)

H

H.1

I

Rezidenti
Sektor veriteľov
Spolu

1

Spolu (S.1)

3

S.11

4

S.121 +…+
S.123

Investičné
Ostatné
fondy, iné ako finančné inšti
fondy peňaž
túcie
ného trhu (3)
(S.125+…
(S.124)
+S.127)

Verejná správa
Spolu
(S.13)

Ústredná
štátna správa
(S.1311)

Domácnosti
vrátane
NZISD (4)
(S.14+S.15)

S.124

6

S.125 +…+
S.127

Rezidenti

7

S.128

8

S.129

9

S.13

10

S.14 + S.15

11

Spolu (S.2)

12

Spolu (S.1)

13

S.11

14

S.121 +…+
S.123

15

Úradný vestník Európskej únie

5

S.124
Nerezidenti

Eurozóna okrem
tuzemska

S.125 +…+
S.127

17

S.128

18

S.129

19

S.13

20

S.14 + S.15

21

MFI (2)
(S.121+…
+S.123)

Spolu (S.1)

2

16

Nefinančné
korporácie
(S.11)

SK

Sektor dlžníkov

Rezidenti mimo eurozóny

(1)

7.1.2014

Požiadavky na údaje o stavoch, transakciách a ostatných zmenách objemu sú zhodné.
(2) Peňažné finančné inštitúcie (MFI; S.121 + S.122 + S.123). Podľa ESA 2010 (odsek 5.118) sa krátkodobé pôžičky poskytnuté korporáciám prijímajúcim vklady (S.121 + S.122) klasifikujú ako vklady (F.22 alebo F.29).
(3) Fondy peňažného trhu (MMF; S.123).
(4) Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (NZISD; S.15).

7.1.2014

Tabuľka 5
Dlhodobé pôžičky (F.42) (1)
A

B

C

D

E

F

G

Poisťovacie
korporácie
(S.128)

Penzijné
fondy
(S.129)

H

H.1

I

Rezidenti
Sektor veriteľov
Spolu

1

Investičné
Ostatné
fondy, iné ako finančné inšti
fondy peňaž
túcie
ného trhu (3)
(S.125+…
(S.124)
+S.127)

Verejná správa
Spolu
(S.13)

Ústredná
štátna správa
(S.1311)

Domácnosti
vrátane
NZISD (4)
(S.14+S.15)

Spolu (S.1)
S.11
S.121 +…+
S.123

5

S.124

6

S.125 +…+
S.127

Rezidenti

7

S.128

8

S.129

9

S.13

10

S.14 + S.15

11

Spolu (S.2)

12

Spolu (S.1)

13

S.11

14

S.121 +…+
S.123

15

Úradný vestník Európskej únie

3
4

S.124
Nerezidenti

Eurozóna okrem
tuzemska

S.125 +…+
S.127

17

S.128

18

S.129

19

S.13

20

S.14 + S.15

21

MFI (2)
(S.121+…
+S.123)

Spolu (S.1)

2

16

Nefinančné
korporácie
(S.11)

SK

Sektor dlžníkov

Rezidenti mimo eurozóny

(1)
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Požiadavky na údaje o stavoch, transakciách a ostatných zmenách objemu sú zhodné.
(2) Peňažné finančné inštitúcie (MFI; S.121 + S.122 + S.123).
3
( ) Fondy peňažného trhu (MMF; S.123).
(4) Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (NZISD; S.15).

L 2/46

Tabuľka 6
Krátkodobé dlhové cenné papiere (F.31) (1)
A

B

C

D

E

F

G

H

I

Poisťovacie
korporácie
(S.128)

Penzijné fondy
(S.129)

Verejná správa
(S.13)

Domácnosti
vrátane
NZISD (4)
(S.14+S.15)

Rezidenti
Sektor veriteľov

Sektor dlžníkov

1

S.11

4

S.121 +…+
S.123

5

S.124

S.128

8

S.129

9

S.13

10
11

S.14 + S.15
Spolu (S.2)
Spolu (S.1)

12
13

S.11

14

S.121 +…+
S.123

15
Nerezidenti

Eurozóna
okrem
tuzemska

Úradný vestník Európskej únie

S.125 +…+
S.127

Rezidenti

7

S.124
S.125 +…+
S.127

17

S.128

18

S.129

19

S.13

20
21

S.14 + S.15
Rezidenti mimo eurozóny

Požiadavky na údaje o stavoch, transakciách a ostatných zmenách objemu sú zhodné.
Peňažné finančné inštitúcie (MFI; S.121 + S.122 + S.123).
Fondy peňažného trhu (MMF; S.123).
Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (NZISD; S.15).

7.1.2014

(1)
(2)
(3)
(4)

Ostatné
finančné inšti
túcie
(S.125+…
+S.127)

Spolu (S.1)

3

16

Investičné fondy,
iné ako fondy
peňažného
trhu (3)
(S.124)

Spolu (S.1)

2

6

MFI (2)
(S.121+…+S.123)

SK

Spolu

Nefinančné
korporácie
(S.11)

7.1.2014

Tabuľka 7
Dlhodobé dlhové cenné papiere (F.32) (1)
A

B

C

D

E

F

G

H

I

Poisťovacie
korporácie
(S.128)

Penzijné fondy
(S.129)

Verejná správa
(S.13)

Domácnosti
vrátane
NZISD (4)
(S.14+S.15)

Rezidenti
Sektor veriteľov

Sektor dlžníkov

1

Spolu (S.1)

2

Spolu (S.1)

3

S.11

4

S.121 +…+
S.123
S.124

6

S.125 +…+
S.127

Rezidenti

7

S.128

8

S.129

9

S.13

10
11

S.14 + S.15
Spolu (S.2)
Spolu (S.1)

12
13

S.11

14

S.121 +…+
S.123

15
Nerezidenti

Eurozóna
okrem
tuzemska

S.124
S.125 +…+
S.127

17

S.128

18

S.129

19

S.13

20
21
(1)
(2)
(3)
(4)

Úradný vestník Európskej únie

5

16

Ostatné
finančné inšti
túcie
(S.125+…
+S.127)

SK

Spolu

Nefinančné
korporácie
(S.11)

Investičné fondy,
iné ako fondy
MFI (2)
peňažného
(S.121+…+S.123)
trhu (3)
(S.124)

S.14 + S.15
Rezidenti mimo eurozóny

Požiadavky na údaje o stavoch, transakciách a ostatných zmenách objemu sú zhodné.
Peňažné finančné inštitúcie (MFI; S.121 + S.122 + S.123).
Fondy peňažného trhu (MMF; S.123).
Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (NZISD; S.15).
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Tabuľka 8
Kótované akcie (F.511) (1)
A

B

C

D

E

F

G

H

I

Poisťovacie
korporácie
(S.128)

Penzijné fondy
(S.129)

Verejná správa
(S.13)

Domácnosti
vrátane
NZISD (4)
(S.14+S.15)

Rezidenti
Sektor veriteľov

Sektor dlžníkov

1

S.11

4

S.121 +…+
S.123

5

S.124
S.125 +…+
S.127
S.128

8

S.129

9
10
11

S.13
S.14 + S.15
Spolu (S.2)
Spolu (S.1)

12
13

S.11

14

S.121 +…+
S.123

15
Nerezidenti

Eurozóna
okrem
tuzemska

Úradný vestník Európskej únie

Rezidenti

7

S.124
S.125 +…+
S.127

17

S.128

18

S.129

19
20
21

S.13
S.14 + S.15

(1)
(2)
(3)
(4)

Ostatné
finančné inšti
túcie
(S.125 +…+
S.127)

Spolu (S.1)

3

16

Investičné fondy,
iné ako fondy
peňažného
trhu (3)
(S.124)

Spolu (S.1)

2

6

MFI (2)
(S.121+…+S.123)

SK

Spolu

Nefinančné
korporácie
(S.11)

Rezidenti mimo eurozóny

Požiadavky na údaje o stavoch, transakciách a ostatných zmenách objemu sú zhodné.
Peňažné finančné inštitúcie (MFI; S.121 + S.122 + S.123).
Fondy peňažného trhu (MMF; S.123).
Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (NZISD; S.15).

7.1.2014

7.1.2014

Tabuľka 9
Akcie alebo podielové listy investičných fondov (F.52) (1)
A

B

C

D

E

F

G

H

I

Poisťovacie
korporácie
(S.128)

Penzijné fondy
(S.129)

Verejná správa
(S.13)

Domácnosti
vrátane
NZISD (4)
(S.14+S.15)

Rezidenti
Sektor veriteľov

Sektor dlžníkov

1

Spolu (S.1)
Spolu (S.1)
S.11
S.121 +…+
S.123

2
3
4

Spolu (S.2)
Spolu (S.1)
S.11
S.121 +…+
S.123

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
(1)
(2)
(3)
(4)

S.124
S.125+…+S.127
S.128
S.129
S.13
S.14+S.15

Rezidenti

Nerezidenti

Eurozóna
okrem
tuzemska

S.124
S.125 +…+
S.127
S.128
S.129
S.13
S.14 + S.15

Úradný vestník Európskej únie

5
6
7
8
9
10
11

Ostatné
finančné inšti
túcie
(S.125+…
+S.127)

SK

Spolu

Nefinančné
korporácie
(S.11)

Investičné fondy,
iné ako fondy
MFI (2)
peňažného
(S.121+…+S.123)
trhu (3)
(S.124)

Rezidenti mimo eurozóny

Požiadavky na údaje o stavoch, transakciách a ostatných zmenách objemu sú zhodné.
Peňažné finančné inštitúcie (MFI; S.121 + S.122 + S.123).
Fondy peňažného trhu (MMF; S.123).
Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (NZISD; S.15).
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PRÍLOHA II
PRENOS ÚDAJOV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE
Na elektronický prenos štatistických informácií požadovaných Európskou centrálnou bankou (ECB) používajú národné
centrálne banky zariadenia poskytnuté Európskym systémom centrálnych bánk (ESCB), ktorý využíva telekomunikačnú
sieť ESCB. Výmeny údajov v rámci ESCB sú založené na formáte výmeny štatistických údajov a metaúdajov (Statistical
Data and Metadata eXchange). Táto požiadavka nebráni používaniu iných prostriedkov na prenos štatistických informácií
Európskej centrálnej banke v rámci dohodnutého náhradného riešenia.
Národné centrálne banky dodržiavajú nižšie uvedené odporúčania, aby zabezpečili uspokojivé fungovanie prenosu údajov:
i) Úplnosť: národné centrálne banky nahlasujú všetky požadované kľúče sérií. Nevykázanie kľúčov sérií alebo nevyká
zanie kľúčov sérií, ktoré nie sú v zozname, sa bude považovať za neúplné vykazovanie. V prípade, že niektorý údaj
bude chýbať, chýbajúci údaj sa zaznamená pomocou zodpovedajúceho označenia statusu údaja.
ii) Účtovná identifikácia údajov a pravidlá používania znamienok údajov: národné centrálne banky musia predtým, ako
zašlú údaje do ECB, použiť overovacie pravidlá.
Keď sa opravuje len podsúbor kľúčov sérií, overovacie pravidlá sa uplatňujú na celé vykazovanie.
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EUR-Lex (http://new.eur-lex.europa.eu) poskytuje priamy a bezplatný prístup k právu Európskej únie.
Na stránke možno prehliadať Úradný vestník Európskej únie, ako aj zmluvy, právne predpisy, judikatúru a návrhy právnych aktov.
Viac informácii o Európskej únii získate na stránke: http://europa.eu.
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