Záznam z rokovania
deviateho stretnutia NUG-SK konaného dňa 4. marca 2011
v priestoroch Národnej banky Slovenska
Prítomní členovia Národnej užívateľskej skupiny pre Slovenskú republiku (ďalej NUG –SK):
Peter Holička (predseda – Národná banka Slovenska),
Rudolf Pataki (Národná banka Slovenska)
Elena Biskupičová (tajomník - Národná banka Slovenska)
Karol Gers (Centrálny depozitár cenných papierov, a. s.)
Eva Benkovičová (Ministerstvo financií SR)
Quido Miglierini (Slovenská banková asociácia)
Rastislav Čapkovič (Slovenská banková asociácia)
Jozef Adamkovič (Národná banka Slovenska)
Neprítomní ospravedlnení členovia NUG-SK:
Dagmar Kopuncová (Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.)
Róbert Kopál (Asociácia obchodníkov s cennými papiermi)
Agenda stretnutia:

1. Prerokovanie materiálov zaslaných z ECB k T2S
a. nadchádzajúce rokovanie T2S AG dňa 7.3.2011
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 bola predovšetkým k nasledovným bodom rokovania:
 K bodu 4.5 Reshaping: členovia boli informovaní zástupcom CDCP o postupe prác
CDCP vo veci možnej adaptácie CDCP na podmienky účasti CDCP v T2S. Zástupca
CDCP informoval, že CDCP má pripravený projektový plán, ktorého súčasťou je
analýza úprav systému CDCP, školenia, testovanie migrovania do T2S, zástupca
CDCP sa vyjadril, že doposiaľ boli zorganizované dve prezentácie depozitára,
v budúcnosti plánuje depozitár pripraviť ďalšie pre svojich členov. Adaptovanie
systému depozitárov na nové podmienky fungovania v interakcii s T2S je na
rozhodnutí depozitárov. Spôsob, akým jednotlivé depozitáre prebudujú svoju činnosť
vzhľadom na pripojenie do T2S môže byť rôzny. Je iba na rozhodnutí depozitárov,
ktorú možnosť si vyberú. Rozhodnutie depozitárov bude závisieť od nákladovosti
a najmä od toho, na aký účel získané dáta z T2S depozitár bude potrebovať (napr. či
vykonáva CA, teda korporátne udalosti – výkon práv k cenným papierom, alebo nie).
Zástupca depozitárov vyjadril, že uvažuje o replike všetkých dát vo svojom lokálnom
prostredí (v zmysle vyjadrenia zástupcu CDCP dôvodom je i skutočnosť, že T2S
neumožňuje registráciu pozastavenia práva nakladať s CP).







K bodu 5 Harmonisation/párovacie polia: bol prediskutovaný návrh podskupiny TF on
smooth cross-CSD settlement vo veci párovacích polí. Členovia boli informovaní
o stave riešenia náležitostí párovania inštrukcií. Návrh podskupiny, aby
identifikátorom tretej úrovne bol majetkový účet klienta člena, pričom tento bude
nepovinným párovacím poľom, bude prezentovaný na T2S AG. Členovia prijali návrh
podskupiny pozitívne.
K bodu 5 a tiež i 7.4/Hladké vyrovnanie medzi depozitármi: Horeuvedená podskupina
(TF on smooth cross CSD settlement) spracovala výsledky dotazníka v tejto veci. Na
dotazník vypracovaný TF zodpovedali aj členovia NUG-SK (CDCP a zástupca SBA ČSOB), navyše depozitár ešte na výzvu pracovnej skupiny doplnil a spresnil
požadované informácie. Zo všetkých odpovedí TF vypracovala detailný zoznam
oblastí, ktoré by mohli zabrániť hladkému vyrovnaniu medzi depozitármi
v podmienkach T2S. Riešenie mnohých oblastí je mimo rámca TF. Na stretnutí
členovia NUG-SK detailne rozoberali predovšetkým tie skutočnosti, ktoré sa týkajú
národného trhu a ktoré je potrebné vyriešiť tak, aby nepredstavovali prekážku pri
pripojení sa nášho depozitára a jeho členov do T2S. Členovia NUG-SK poukázali i na
tie, ktoré sa javili doteraz prekážkou, na ktoré však CDCP našlo už riešenie (delené
cenné papiere, cenné papiere bez ISIN-u)
K bodu 7.2 : CASG – štandardy : Diskusia sa viedla i o implementácii CASG
štandardov pre spracovanie korporátnych udalostí (market claims, transformations and
buyer protection on flow) schválených AG. Podľa vyjadrenia jednotlivých členov
implementácia CASG štandardov je veľmi zložitá, nakoľko problém je aj v tom, že na
Slovensku v zmysle v súčasnosti platnej legislatívy práva prechádzajú na nového
majiteľa CP až v momente zápisu nového majiteľa na majetkovom účte, nie
momentom uzatvorenia obchodu. Úlohou každého národného trhu bude však
zabezpečiť implementáciu štandardov už do začiatku testovania T2S, tj. v januári
2014. Ide o trvalú úlohu, ktorej plnenie bude preverované jednou z podskupín T2S AG
na jeseň tohto roku.

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 T2S
Programme Board reporte) a o niektorých rozhodnutiach Rady guvernérov ECB vo vzťahu
k T2S (informáciu o pripravovanej konzultácii UDFS v dňoch 25.3. - 27.5.2011, o prípravách
Rámcovej zmluvy, o riešeniach otázok riadenia – národné NUG-y majú zostať v činnosti).
ad 1c:
Členovia NUG-SK boli informovaní o ďalšom informačnom stretnutí vo veci T2S, ktoré sa
má konať dňa 31. marca v Nikózii a tiež i o ostatnom zverejnenom T2S on-line Newsletter na
ECB webstránke.
Ďalšie stretnutie NUG-SK bude v apríli 2011.
V Bratislave, 23.3.2011
Zapísala: Ing. Elena Biskupičová
Schválil: Ing. Peter Holička

