Záznam z rokovania
desiateho stretnutia NUG-SK konaného dňa 17. mája 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)
Dagmar Kopuncová (Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.)
Karol Gers (Centrálny depozitár cenných papierov, a. s.)
Eva Benkovičová (Ministerstvo financií SR)
Quido Miglierini (Slovenská banková asociácia)
Rastislav Čapkovič (Slovenská banková asociácia)
Branislav Kopkáš (Národná banka Slovenska)
Jozef Adamkovič (Národná banka Slovenska)
Marcela Pokrývková (Národná banka Slovenska)
Angelika Kotúčová (Národná banka Slovenska)
Neprítomní členovia NUG-SK:
Rastislav Pavlík (Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.)
Oľga Dlugopolská (Slovenská banková asociácia)
Róbert Kopál (Asociácia obchodníkov s cennými papiermi)
Prizvaní hostia:
Miloš Peterka (Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.)
Jana Dubeňová (Ministerstvo financií SR)
Jana Néčová (Slovenská banková asociácia)
Milena Marušicová (Národná banka Slovenska)
RNDr. František Szulényi (Národná banka Slovenska)

Agenda stretnutia:

1. Návrh Projektového plánu vypracovaného CDCP,a.s.
2. CA SG štandardy
3. Návrh Projektového plánu vypracovaného NBS
4. Rôzne (diskusia k úprave legislatívneho prostredia v SR)
Závery:
Predseda NUG-SK otvoril rokovanie a privítal nových členov NUG-SK. Zdôraznil, že cieľom
tohto stretnutia je definovať úlohy, ciele a kompetencie jednotlivých subjektov v projekte
T2S. Zároveň informoval i o skutočnosti, že záznamy všetkých doteraz uskutočnených
stretnutí NUG-SK sú k dispozícii na web stránke NBS.
ad 1:
Zástupca CDCP predstavil projektový plán CDCP, ktorý sa skladá zo 6 etáp. V súčasnosti sa
projekt T2S nachádza v Etape 1, ktorá má trvať do konca tohto roku a jej zavŕšením má byť
vypracovanie dokumentu „Analýza a návrh spôsobu adaptácie CDCP na T2S“. V dokumente

majú byť popísané všetky potrebné úpravy všetkých existujúcich procesov CDCP vzhľadom
na pripojenie do T2S, následne budú s dokumentom oboznámení všetci členovia depozitára.
Zatiaľ ešte nebolo rozhodnuté, v ktorej migračnej skupine T2S bude CDCP.
ad 2:
Diskusia k tomuto bodu sa týkala úlohy, ktorá vyplynula z povinnosti implementácie
štandardov pre harmonizované spracovávanie korporátnych udalostí (Corporate Actions CA),
ktoré boli na základe iniciácie podskupiny T2S AG pre korporátne udalosti (CASG)
schválené v septembri 2009 zo strany T2S AG. CASG žiada národné trhy, aby vykonali
dôkladnú analýzu rozdielov spracovávania korporátnych udalostí vo svojich národných
podmienkach a v budúcich podmienkach T2S v zmysle štandardov. Odpoveď za národný trh
má byť zaslaná do polovice septembra 2011. CA štandardy sa týkajú troch oblastí, a to
Market claims, Transformations, Buyer protections. Vo všetkých troch prípadoch sa jedná o
riešenia situácií tzv. pending transactions (tzn. čakajúcich na spracovanie). Štandardy sa
týkajú vykonávania určitých práv, resp. pripisovania určitých plnení, ktoré súvisia s
vlastníctvom cenných papierov. Štandardy nezohľadňujú jednotlivé právne prostredia a ich
implementácia si bude vyžadovať i prípadnú zmenu právnych podmienok v niektorých
krajinách.
V podmienkach SR je nutné doriešiť nasledovné oblasti:
•
Výkon práv k cenným papierom
•
Existenciu centrálnej databázy o CA ku všetkým emitovaným cenným papierom
Záverom bolo dohodnuté, že tí členovia NUG-SK, korí zastupujú SBA, sa vyjadria
k zaslanému dotazníku CASG a svoje odpovede zašlú tajomníkovi NUG-SK do 7. júna.
Následne tajomník NUG-SK zašle odpovede všetkým členom NUG-SK. Na ďalšom stretnutí
NUG-SK bude pokračovať diskusia k tejto téme a zástupcovia CDCP by mali zaujať k tejto
téme svoj postoj.
ad 3:
V rámci tohto bodu NBS špecifikovala a analyzovala postavenie a úlohy okrem NBS i CDCP
v projekte T2S.

ad 4:
Zástupca MF upozornil na dokument, ktorý CDCP zaslal do ECB na základe jej požiadavky
o poskytnutie informácií o nutných legislatívnych úpravách v súvislosti so vstupom do T2S
ešte dňa 28.2.2011. MF, rovnako ako i NBS, majú záujem o prediskutovanie niektorých
skutočností, ktoré sú v tomto dokumente uvedené a ktoré predstavujú podľa vyjadrenia CDCP
predovšetkým právne prekážky migrácie CDCP do T2S. MF, rovnako ako i NBS je toho
názoru, že viaceré skutočnosti identifikované CDCP je potrebné prehodnotiť, jedná sa
predovšetkým o náhľad na vedenie a finalitu majetkových účtov, ktoré hoci budú technicky
otvorené v T2S, právne však zostanú za ich vedenie zodpovedné centrálne depozitáre, vedenie
a zúčtovanie na týchto účtoch musí byť vykonávané v zmysle národnej legislatívy. MF
zorganizuje stretnutie s CDCP.
Navyše zástupca MF upozornil, že v súčasnosti sú diskutované v Európskej komisii nové
právne predpisy, ktoré sú konzultované na verejnosti. Ide o Securities Law Directive
a Direktívu týkajúcu sa postavenia CSD a niektorých harmonizačných aspektov vyrovnania
CP v EÚ. Je možné zasielať pripomienky k týmto dokumentom priamo Európskej komisii.
Informácia členom NUG-SK o návrhoch dokumentov bola zaslaná elektronicky.

Predseda NUG-SK upozornil i na nový mandát NUG-SK, ktorý bude predložený na
najbližšom rokovaní NUG-SK na schválenie.
Ďalšie stretnutie NUG-SK k dokumentom T2S AG sa plánuje predbežne dňa 17. júna 2011.
V Bratislave, 14.6.2011
Zapísala: Ing. Elena Biskupičová
Schválil: Ing. Peter Holička

