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 Jednotný proces v celej EÚ zahŕňajúci aj spôsob hlásenia odmietnutých a vrátených platieb 

 Iba základné dáta sú potrebné na vykonanie platby - IBAN 

 Prevod nemôže byť znížený o poplatky (celá suma bude pripísaná na účet príjemcu) 

 Doba trvania prevodu – maximálne 1 pracovný deň od prijatia bankou na spracovanie. Pri 

papierovom príkaze na úhradu + 1 bankový deň 

 Musí byť zabezpečený transfer referenčných dát (Identifikácia platby Remittance referencia 

alebo End to End referencia) 

 Hlavným poslaním SEPA je vytvorenie oblasti, v ktorej budú platby z jednej členskej krajiny do 

inej rovnako rýchle, efektívne a lacné, ako platby v rámci jednej krajiny, t.j. všetky 

bezhotovostné platby v eurách budú domácimi platbami 

A máme SEPU – krátka rekapitulácia 

Čo SEPA nezahŕňa 

 Platby z /do krajín mimo zóny SEPA 

 Urgentné – rýchle (same–day) platby 

 Platby v inej mene ako EUR 
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 SEPA - 28 členských štátov EÚ, 3 krajiny  EHP (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko), 

Švajčiarsko, Monako a San Marino 

 SEPA platby - SEPA priame platby zapojených 4441 európskych bánk, z toho 19 zo 

SR (stav December 2015) 

 Termín využívania od jan. 2008 

 96,2 % transakcií v EUR sú priame platby 

 

 

A máme SEPU – krátka rekapitulácia 

 SEPA inkasá - SEPA  Direct Debits (SDD) 

 pre SR zmena v systéme udeľovania mandátov na inkaso 

 potreba ošetriť riziká vyplývajúce z týchto zmien (neoprávnené inkasá, odvolateľnosť, 

obdobie a pod.)  

 k decembru 2015 bolo zapojených 3712 bánk v SDD Core Schéme (SR-15 bánk) a 3323 v SDD 

B2B Schéme (SR 7 bánk – Unicreditbank, ČSOB, VÚB, Tatrabanka, NBS, SZaRB a Slovenská 

sporiteľňa) 
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  SEPA  implementácia a migrácia 1/2/2014– Nariadenie EPaR 260/2012 

 SR požiadala o  2-ročné prechodné obdobie pre spotrebiteľov ohľadne používania starého 

BBAN čísla účtu   

 SR požiadala o 2-ročné prechodné obdobie ohľadom možnosti konvertovania starých dátových 

setov do XML SEPA súborov pre firemných klientov 

 

 

 

A máme SEPU – krátka rekapitulácia  

 Ukončenie prechodného obdobia 31/1/2016 

 banky môžu akceptovať príkazy na vykonanie prevodu IBA s číslom účtu v tvare IBAN 

 nie je potrebné pre platby v rámci EÚ a EHP uvádzať BIC kód banky 

 transakcie zasielané do banky v súboroch, musia byt iba v XML štruktúre -  ISO 20022 

 nie je možné na strane banky vykonávať konverziu  do formátov XML za firemných 

klientov 
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  SEPA inkasá CORE 

 inkaso medzi právnickou osobou a 

spotrebiteľom 

 mandát dáva odberateľ služby dodávateľovi 

služby. Banka nemusí overovať. 

 je možné požiadať o refund do 8 týždňov a 

v prípade neautorizovaného inkasa do 13 

mesiacov 

 kreditor si určuje dátum inkasovania 

 Inkasant posiela príkaz na inkaso min. 2 

pracovné dni pred splatnosťou pre opakované 

platby (pre prvé inkaso min. päť dní pred 

splatnosťou), vízia zmeny november 2016 – 

1 deň pre opakované inkasá 

 

 

A máme SEPU – krátka rekapitulácia 
 

 SEPA inkasá B2B 

 inkasný vzťah medzi dvoma 

právnickými osobami 

 mandát  dáva odberateľ služby 

dodávateľovi- inkasantovi.     

Mandát musí verifikovať banka – 

autorizácia na účte platiteľa 

 B2B inkaso je neodvolateľné (po 2 

dňoch po pripísaní na platobný účet) 

 nie je možné vykonať refund . 

Transakcia je finálna (môže sa riešiť 

iba formou reklamácie) 

 Inkasant zasiela výzvu na inkaso 1 

deň pred splatnosťou 

 



1) A máme SEPU -  krátka rekapitulácia 

2) PAD – čo nás ešte čaká? 

3) PSD na pokračovanie 

4) A karty zlacňujú... 

5) Platby a ich budúcnosť 

Obsah 

7 



 

Banky v SR budú povinné poskytnúť spotrebiteľom a osobe, ktorá zamestnáva menej ako 10 

osôb a má zároveň ročný obrat/celkovú ročnú bilančnú hodnotu do 200 000 eur, tzv. 

MIKROPODNIKY 

     Presun účtu podľa presných pravidiel zákona 

 presun účtu žiada klient prijímajúcu banku t.j. novú banku, ktorá spúšťa kolobeh úkonov so 

starou bankou  

     Celkovo do 20 pracovných dní od podania riadnej a úplnej žiadosti stará a nová banka 

musia uskutočniť operácie presunu účtu:  

 presunúť účet klienta so všetkými jeho nastaveniami zo starej do novej banky, t.j. stará banka 

musí zrušiť starý účet so všetkými nastaveniami a službami 

 nastaviť všetky existujúce úhrady (trvalé príkazy) a inkasá, previesť finančný zostatok ...   

Prijímajúca banka má povinnosť vybaviť všetko za klienta, vrátane informovania 

platiteľov a zmluvných partnerov pri úhradách a o inkasách, ak o to klient požiada 
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PAD – čo nás ešte čaká? 

 

Implementácia Smernice 2014/92/EÚ 

15.3.2016 

1) Povinný presun účtov 



Banky v SR a celej EÚ budú povinné používať tzv. štandardizovanú terminológiu 

najtypickejších služieb viazaných na platobný účet, ktoré sú poskytované za poplatok k 

PAD účtu  

 

 

Spoločné služby – spoločné názvy v celej EÚ 

Ide o zoznam 10 najviac 20 najtypickejších služieb viazaných na platobný účet podliehajúcich 

poplatku z ktorých EBA stanoví štandardizovanú terminológiu Únie 

 

Čo bude obsahovať? 

spoločné termíny a definície pre spoločné služby a sprístupní sa v úradných jazykoch Únie – 

len jeden termín v každom jazyku pre každú službu 

 

Prečo?  

aby si spotrebitelia v celej EÚ mohli porozumieť a transparentne porovnať poplatky účtované 

za služby spojené s platobnými účtami v EÚ 
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PAD – čo nás ešte čaká? 

 
2 polrok 2016 

2) Jednotný slovník platených platobných služieb 

http://www.autodraha.cz/doprava-na-slovensko
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    rozširuje sa „rozsah“ geografického pokrytia mien transakcie – povinnosti pre banky... 

 Rozširuje informačné povinnosti, ako aj zodpovednosť poskytovateľov platobných služieb aj 

pre tú časť transakcií, ktorá smeruje do/z EÚ (PSD1 sa aplikuje iba na EÚ transakcie) 

 Mena transakcie sa rozširuje popri eure a menách EÚ aj na ostatné meny použité v rámci EÚ, 

alebo meny transakcií z a do EÚ  

     spresňujú a dopĺňajú sa niektoré výnimky, na ktoré sa PSD2 nevzťahuje: 

 Na „limited network“ – t.j. obmedzenej oblasti využívania - napr. karty OMV, Tesco, MHD a pod., 

ktorých pôsobnosť je obmedzená). Ak sa ich pôsobnosť rozšíri, uplatní sa na ne regulácia PSD2 

 Na platobné služby prostredníctvom mobilných operátorov a IT technologických firiem -  

surcharge- (napr. pay-pal, orange platba) v prípade nákupu hudby, elektronických kníh, lístkov, za 

ktoré platíme prostredníctvom mobilného operátora – ak individuálna transakcia nepresiahne 50€, 

mesačne 300€ 
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PSD na pokračovanie 13.1.2018 



 nezávislých ATM poskytovateľov, ktorí zostávajú mimo pôsobnosť PSD2, s výnimkou 

povinnosti poskytnúť držiteľovi karty informácie ohľadom všetkých poplatkov spojených s 

výberom konkrétnej transakcie (pred a po) 

 výnimky pre malé platobné inštitúcie do 3 mil. eur (priemerný mesačný obrat za 

posledných 12 mesiacov nesmie prekročiť 3 mil eur), avšak členský štát má možnosť 

tento limit ďalej znížiť 

 zákaz dodatočného spoplatňovania spotrebiteľa pre kartové transakcie s regulovaným 

MIF (Multilateral Interchange fee), tj výmenný poplatok (IF- Interchange fee) 0,2% pre 

spotrebiteľské debetné karty a 0,3% spotrebiteľské kreditné karty (pre predaj online a v 

obchodoch)- u nás sa zatiaľ voči spotrebiteľovi neuplatňuje (neplatí pre korporátne karty) 

 prísnejšie bezpečnostné a autentifikačné postupy v prípade platieb cez internet, online 

prístupu na účet – možnosť dodatočnej autentifikácie platiteľa 
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PSD2 – zmeny oproti PSD1 (1)     PSD na pokračovanie 

Na.... 



 zodpovednosť platiteľa v prípade straty platobnej karty – znižuje sa spoluúčasť v 

prípade straty platobnej karty zo súčasných max. 150€ na max. 50€ rámcovo v celej 

EÚ/EHP, s možnosťou pre členský štát ďalej znížiť (SK v súčasnosti uplatňuje spoluúčasť 

100€) 

 lepšiu ochranu klienta v prípade platieb kartou, ak nie je vopred známa blokovaná 

suma poskytovateľovi služieb. Po novom môže poskytovateľ platobných služieb blokovať 

iba sumu odsúhlasenú vopred klientom. Povinnosť poskytovateľa platobných služieb 

uvoľniť blokované prostriedky na účte platiteľa v momente prijatia informácie ohľadom 

presnej sumy platobnej transakcie, najneskôr ihneď po obdržaní platobného príkazu 

 

Príklad: prenájom auta, kde vopred nemusí byť známa konečná suma prenájmu       
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PSD2 – zmeny oproti PSD1 (1)     PSD na pokračovanie 

Na.... 



 

 nový typ poskytovateľov platobných služieb, tzv. „third party payment service providers“ - 

Ide o tretie strany, ktoré poskytujú platobné služby, ako napr. online prístup k platobnému účtu 

klienta (iniciovanie platobnej transakcie v mene klienta) alebo zabezpečenie konsolidovaného 

výpisu  pre klienta, v prípade, ak má klient viacej platobných účtov.  

 Podľa PSD2 budú musieť byť takýto poskytovatelia licencovaní (v súčasnosti poskytujú takéto 

služby bez licencie). U nás tieto služby nie sú realizované. Na druhej strane, v prípade ak klient 

autorizuje tretiu stranu na online prístup k svojmu platobnému účtu (potrebný zmluvný vzťah 

medzi klientom a treťou stranou), banky nebudú môcť odmietnuť transakcie iniciované v mene 

klienta prostr. takejto tretej strany. 

 

Príklad: Ebay iniciuje platobný príkaz v mene klienta / musí s ním mať zmluvu, že môže iniciovať platby 

/ banky musia takúto platbu pustiť a zároveň klient nemusí informovať o tomto banku, je na banke, aby 

si takéto operácie ošetrila, avšak nemôže platbu zablokovať 
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PSD na pokračovanie 

Transpozícia do 13.1.2018,  s výnimkou pravidiel pre bezpečnostné a 

autentifikačné postupy, ktoré vstúpia do platnosti 18 mesiacov po prijatí 

technických štandardov Európskou komisiou (EBA predloží návrh technických 

štandardov najneskôr do 13.1.2017) 

Na.... 
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                 Kartové nariadenie stanovilo výšku medzibankového výmenného poplatku tzv.    

        Interchange Fee (IF) za kartové transakcie v krajinách EÚ/EHP (poplatok    

        hradený zo obchodníkom banke vydávajúcej platobnú kartu): 

  0.2% z hodnoty transakcie pre spotrebiteľské debetné platobné karty 

  0.3% z hodnoty transakcie pre spotrebiteľské kreditné platobné karty 

 a stanovila ďalšie práva a povinnosti s tým spojené 

         Dopady:    

 ekonomický: existujúca výška IF a tým celkovú výšku marže od obchodníka 

 informačný:  štruktúra a spôsob zobrazovania odplaty platenej obchodníkom    

   - transparentnosť poskytovaných informácii obchodníkovi formou výpisu  

               - akceptácia jednotlivých kartových spoločností a kategórii platobných kariet   

   obchodníkom       

         Regulovaná výška IF sa neuplatňuje:  

 pre firemné platobné karty vydané bankami v SR a krajinách EÚ/EHP a mimo EÚ/EHP   

 pre spotrebiteľské debetné, predplatené a kreditné platobné karty vydané mimo krajín EÚ/EHP 

 

 

A karty zlacňujú... 

OD 

09.12.2015 

16 

https://andthegeekshall.wordpress.com/tag/taking-requests/
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Regulovaná výška IF (0.2% a 0.3%) nepredstavuje konečnú výšku odplaty banke za používanie 

POS terminálu, ale iba jej pomernú časť!  

Konečná výška odplaty pozostáva zo sumy IF (banka), poplatku kartovej spoločnosti (VISA, MC) a 

poplatku za spracovanie transakcii, (vrátane marže banky) napr. ISPC, First data 

 

ŠTRUKTÚRA ODPLATY SA ODKRÝVA OBCHODNÍKOVI FORMOU:  

 

 

A karty zlacňujú... 

Od 9.12.2015 výpisu, ktorý musí obsahovať informáciu:  

 Individuálne: 

 Nominálnu celkovú výšku zúčtovanej provízie a výške medzibankového poplatku (IF) 

pre každú transakciu samostatne  

Agregovane: 

 Ak obchodník predloží banke požiadavku poskytovať agregované informácie pre 

každú kartovú spoločnosť a platobnú kartu (nie podľa druhu tovaru či služby) 

 Obchodník vie, koľko ho karty stoja a môže sa rozhodnúť, či ich bude akceptovať 

alebo nie 

 

https://andthegeekshall.wordpress.com/tag/taking-requests/


18 

 

 

Od 09.06.2016 

A karty zlacňujú... 

   zmluvy s obchodníkom, ktorá musí obsahovať:  

 výšku odplaty, ktorú obchodník platí, pre každý druh a kategóriu platobných 

kariet, ktoré akceptuje 

 výšku IF (medzibankového výmenného poplatku) a poplatku kartovej 

spoločnosti 

 alebo tzv. zlúčenú odplatu, ak 

 obchodník predloží banke písomnú požiadavku na poskytovanie zlúčenej 

odplaty, spoločne stanovenej pre danú značku platobnej karty, resp. viaceré 

značky platobných kariet, tzv. "blendovanú„ odplatu 

 

a 

https://andthegeekshall.wordpress.com/tag/taking-requests/
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        Platby s okamžitým spracovaním ... pre zasielanie EUR v rámci SEPA 

 plánovaná nová schéma v rámci SEPA oblasti 

 umožňuje zasielať platby do limitovanej výšky a to každý deň, vrátane víkendov, t. j. 365 dní 

v roku 

 spracováva sa Rulebook - pravidla v rámci ECB a EPC 

 banky začnú ponúkať v r 2017-2018 

Platba bude neodvolateľná, pripísaná na platobný účet príjemcu do krátkeho časového 

rámca  

 v prípade elektronickej platby do  niekoľkých minút 

 v prípade papierovej platby banka definuje časový rámec 

 EPC vychádza v ústrety obchodníkom ktorí následne môžu disponovať          

   likviditou okamžite a následne dodať tovar 

Platby a ich budúcnosť 
 



EPC – na podnet korporátnych spoločností začal analyzovať možnosť spracovať platby v rámci EÚ v 

reálnom čase 

    - niektoré krajiny EÚ už v rámci uzavretého spoločenstva bánk danú službu poskytujú 

  UK - Systém zasielania platieb v GBP do výšky 50 tis GBP- Fasterpayments 

 DE - SOFORT systém na zasielanie platieb v rámci DE 

 SK - Viamo Systém zasielania peňazí na mobilné číslo – limit 200 EUR 

 

Časový harmonogram na implementáciu riešenia: 
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Začiatok 
iniciatívy 

Diskusia v 
rámci 
ERPB 

EPC 
pripravuje 
pravidlá 

Zavedenie Pilot 

2014 

✔ 

07 - 2015 

✔ 

11 - 2015 

Otvorený 

termín 

zavedenia 

2017-2018 

Platby a ich budúcnosť 



Beneficiary Bank 

Ordering 

Customer 
Beneficiary 

Customer ACH 

Next 
possible 

Settlement 

1 2 

3 

5 

IP Order IP Order 

Immediate IP Message 

Immediate 
Credit 

5 

Next Possible 
Settlement 

Included in total Batch 

Next Possible 
Settlement 

Included in total Batch 

42 

Message 
If not 

successful 

41 

Ordering 

 Bank 

No extra Settlement 

 for IP 

Platby a ich budúcnosť 

Príklad: 

Ak sa platba uskutoční v sobotu, klient môže peniaze použiť, ale banka dostane peniaze až v pondelok 

do clearingového domu 
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Spracovanie: 

 

    Klient zašle IP Platbu do svojej banky 

     Banka zašle IP Platbu ako SCT s informáciou v hlavičke  IP do clearingu 

     Clearing ( ACH) zašle okamžite SCT so všetkými informáciami banke príjemcu 

     Banka Príjemcu: 

 Okamžite kredituje účet príjemcu 

 Ak platba nemôže byť pripísaná Banka príjemcu okamžite odošle správu nazad do Klíringu   

     V nasledujúcom zúčtovacom cykle bude suma danej platby zahrnutá v celkovej sume kreditných 

platieb pre banku príjemcu 

SEPA – Instant payments – Platby s okamžitým zúčtovaním v rámci EÚ 
 

    Platby a ich budúcnosť 
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 Ošetrenie rizika z dôvodu rozdielneho vysporiadania platby 

 Je potrebné mať garanciu pripísania platby pre banku príjemcu, riešenie časového nesúladu 

medzi kreditovaním účtu príjemcu a kreditovaním účtu jeho banky  

 Ako sa to dá: určí sa maximálna suma pre banku príjemcu a príjemcu 

Kto to bude monitorovať? 

Môže byť príliš nákladné 

 Čo sa stane v prípade insolventnosti banky platiteľa (treba kolaterál?) 

 Je nevyhnutné mať všetky polia pre SCT správu ako doteraz? 

 Je možné prepoužiť ten istý SCT RuleBook? 

 Alebo definovať SCT light – zjednodušený formát SCT správy 
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Platby a ich budúcnosť 

OTVORENÉ OTÁZKY: 



 Netreba informáciu ohľadne úspešného spracovania IP?: 

Informačná správa iba v prípade ak kredit nemôže byť vykonaný 

 Áno/Nie 

 Pranie špinavých peňazí a prináležiace regulácie 

 Má schéma podliehať danej regulácii? Ak áno, môže tým istým spôsobom ako SCT? 

 Storná nesmú byť povolené!! 

 

 Vrátenie platby: 

 Musí/nemusí byť ako okamžitá platba. Keď raz bola platba pripísaná, môže byť vrátenie vykonané 

ako štandardná SCT 

 Okamžitá musí byť len informácia že IP nemôže byť pripísaná 

 Budú AOS (Additional Optional Services – v SR používanie symbolov)  dovolené pre IP? – AOS 

môžu spôsobovať problémy pre krátkosť času na spracovanie  

 

  Platby a ich budúcnosť 
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   Ako zaviazať banku príjemcu, aby po prijatí  inštrukcie platbu okamžite pripísala?: 

 Daný záväzok  je definovaný v PSD ale iba pre štandardné platby 

 Neexistuje žiadna právna norma na okamžité pripísanie platby  

 Implementácia End 2 End môže byť iba záväzok bez právnej normy 

Definovanie minimálnych požiadaviek pre členov schémy: 

 Business continuity capability – BCP (Čo sa stane ak banka nebude dostupná? Banky musia byť 

k dispozícií 24/7/365) 

 Online zasielanie platby (do pár sek./min.) a online odmietnutie v prípade že platbu nie je možné 

pripísať  

 Možnosť okamžitého pripísania/umožnenia disponovať finančnými prostriedkami po prijatí  

inštrukcie 

 Asi budú inak spoplatnené ako SEPA platby  

 

 

Platby a ich budúcnosť 
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DOSTUPNOSŤ 

24/7/365 
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Ďakujem za pozornosť! 

ekohutikova@vub.sk 
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UPOZORNENIE 

Obsahom tejto prezentácie sú neverejné informácie VÚB, a.s., ktoré môžu tvoriť obchodné 

tajomstvo. Zverejňovanie, kopírovanie, šírenie alebo použitie týchto informácií bez výslovného 

súhlasu VÚB, a.s. je zakázané.  

 

 

 

 

 


