Záznam z rokovania
siedmeho stretnutia NUG-SK konaného dňa 6. septembra 2010
v priestoroch Národnej banky Slovenska
Prítomní členovia Národnej užívateľskej skupiny pre Slovenskú republiku (ďalej NUG –SK):
Peter Holička (predseda – Národná banka Slovenska),
Elena Biskupičová (tajomník - Národná banka Slovenska)
Dagmar Kopuncová (Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.)
Karol Gers (Centrálny depozitár cenných papierov, a. s.)
Rastislav Čapkovič (Slovenská banková asociácia)
Neprítomní ospravedlnení členovia NUG-SK:
Rudolf Pataki (Národná banka Slovenska)
Róbert Kopál (Asociácia obchodníkov s cennými papiermi)
Quido Miglierini (Slovenská banková asociácia)
Eva Benkovičová (Ministerstvo financií SR)
Jozef Adamkovič (Národná banka Slovenska)
Agenda stretnutia:

1. Prerokovanie materiálov zaslaných z ECB k T2S
a. nadchádzajúce rokovanie T2S AG dňa 7. a 8.9.2010
b. informácie o činnosti Programovej rady T2S Programme Board
c. aktuálne informácie k T2S
2. Rôzne
Závery:
ad 1a:
Predseda NUG-SK otvoril rokovanie a informoval účastníkov o programe a dokumentoch
nadchádzajúceho rokovania T2S AG.
Diskusia sa viedla predovšetkým k nasledovným bodom rokovania:
 K bodu 4.5 Párovacie polia sa vyjadrila pani Kopuncová ako zástupkyňa CDCP
a uviedla, že víta dokument predkladaný na T2S AG. Podľa jej názoru je vhodné, aby
sa pri párovaní použilo na tretej úrovni číslo účtu majiteľa CP a tiež ešte BIC11
depozitára (prvá úroveň párovania). Problém môže nastať v tom, že neexistuje
unifikovaná štruktúra čísiel majetkových čísiel účtov (tak ako je napr. IBAN).
 K bodu 6.3 vo veci layered modelu vhodného pre krajiny s priamou držbou cenných
papierov sa vyjadrili zástupcovia CDCP a potvrdili, že majú záujem využívať tento
model vedenia účtov. Otázku finality zúčtovania na súhrnných účtoch v T2S budú
riešiť v spolupráci so svojimi právnikmi, predpokladajú nutnosť zmeny legislatívy,
resp. interných pravidiel prevádzkovania CDCP v tejto súvislosti.
 K bodu 5.2 sa diskutovalo o CASG štandardoch, týkajúcich sa výkonu práv k cenným
papierom. Z diskusie vyplynulo, že bude vhodné aj prostredníctvom T2S AG
presadzovať, aby sa tieto štandardy neuplatňovali na domácej úrovni, keďže
v domácom prostredí nie sú opodstatnené.



K bodu 5.4 vo veci prípravy hladkého zúčtovania medzi rôznymi depozitármi v T2S
(smooth cross-CSD settlement) bolo vyjadrené, že vzhľadom na skutočnosť, že
problematika harmonizácie resp. identifikácie a odstraňovania prekážok a špecifík
jednotlivých trhov je veľmi rozsiahla bude vhodné odporučiť T2S AG, aby podporil
vznik novej podskupiny.

K ostatným materiálom najbližšieho rokovania T2S AG neboli od prítomných predložené
žiadne pripomienky, resp. vznesené prípadné dodatočné podnety.
ad 1b:
Členovia zobrali na vedomie informáciu o aktuálnej činnosti Programovej rady (informáciu
o T2S Programme Board reporte) a o niektorých rozhodnutiach Rady guvernérov ECB vo
vzťahu k T2S (schválenie nového Programového plánu, nového rámca riadenia rizika,
o pripravovanej novej štruktúre riadenia, o rozhodnutí zaslať aktuálnu verziu Rámcového
kontraktu na konzultáciu regulátorom finančného trhu).
ad 1c:
Členovia NUG-SK boli informovaní o ďalšom informačnom stretnutí vo veci T2S, ktoré sa
má konať dňa 8. októbra 2010 v Dubline. Jeho obsahovou náplňou má byť predovšetkým
cenová otázka v T2S, konektivita a sieťové služby a harmonizácia v T2S.
Ďalšie stretnutie NUG-SK sa plánuje predbežne v prvom decembrovom týždni roku 2010.
V Bratislave, 27.9.2010
Zapísala: Ing. Elena Biskupičová
Schválil: Ing. Peter Holička

