Záznam z rokovania
dvadsiateho šiesteho stretnutia NUG-SK konaného dňa 7. februára 2014
v priestoroch Národnej banky Slovenska
Prítomní členovia Národnej užívateľskej skupiny pre Slovenskú republiku (ďalej NUG –SK):
Peter Holička (predseda – Národná banka Slovenska),
Karol Gers (Centrálny depozitár cenných papierov, a. s.)
Oľga Dlugopolská (Slovenská banková asociácia)
Quido Miglierini (Slovenská banková asociácia)
Rastislav Čapkovič (Slovenská banková asociácia)
Marcela Pokrývková (Národná banka Slovenska)
Branislav Kopkáš (Národná banka Slovenska)
Angelika Kotúčová (Národná banka Slovenska)
Rudolf Pataki (Národná banka Slovenska)
Elena Biskupičová (tajomník - Národná banka Slovenska)
Neprítomní členovia NUG-SK:
Dagmar Kopuncová (Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.)
Peter Kubrický (Ministerstvo financií SR)
Mária Hurajová (Burza cenných papierov, a.s.)
Peter Šály (Burza cenných papierov, a.s.)
Jozef Bača (Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.)
Jozef Adamkovič (Národná banka Slovenska)
Róbert Kopál (Asociácia obchodníkov s cennými papiermi)
Prizvaní hostia:
Adriana Karacsónyi (Centrálny depozitár cenných papierov, a. s.)
Miroslav Janík (Národná banka Slovenska)
Agenda stretnutia:

1. Prerokovanie materiálov zaslaných z ECB k T2S
a. nadchádzajúce rokovanie T2S AG dňa 12.-13.2.2014
b. informácie o činnosti T2S Rady - T2S Board
2. rôzne (právna analýza adaptácie CDCP na T2S – aktuálny stav)
Závery:
Predseda NUG-SK otvoril rokovanie a informoval účastníkov o programe stretnutia NUGSK. Uviedol, že cieľom stretnutia je predovšetkým prediskutovať dokumenty, ktoré sú
predmetom najbližšieho rokovania T2S AG a tiež venovať pozornosť upravenej právnej
analýze adaptácie CDCP na T2S.

ad 1a:
Predseda NUG-SK otvoril diskusiu k predmetným dokumentom najbližšieho rokovania T2S
AG. K materiálom februárového rokovania T2S AG neboli od prítomných vznesené žiadne
dodatočné podnety.
• Aktuálny stav prác na príprave Nariadenia CSDR – schválenie sa očakáva na
zasadnutí Európskeho parlamentu začiatkom apríla

• Aktuálny stav prác na projekte T2S
• Harmonizácia a príprava Štvrtej harmonizačnej správy: Na základe podkladov NUGSK bola zo strany Eurosystému vykonaná zmena stupňa súladu implementovania
štandardov v našom národnom trhu v troch štandardoch zo stupňa žltý na zelený (týka
sa harmonizačnej aktivity CA SG, SF II a SF III).
• Vo vzťahu ku konzultácii k používaniu typu BICu v testovacom prostredí T2S, boli
členovia požiadaní o vyjadrenia najneskôr do 17.2, aby bolo možné odoslať odpoveď
do ECB do 21.2.2014

ad 1b:
Prítomní boli informovaní o niektorých činnostiach T2S Rady. Vysvetlené boli riešenia
úpravy software vo vzťahu k omnibus účtom. Dostali tiež ďalšie informácie o pripravovanej
regulácii CSDR.

ad 2:
Pani Karacsonyi (prizvaný zástupca CDCP, a.s.) vysvetľovala aktuálne návrhy riešení Právnej
analýzy adaptácie CDCP, a.s. na T2S, ktoré vyplynuli z interných diskusií v CDCP, tiež
z diskusie s členmi a najmä so zástupcami MF SR.
Vo veci právnej úpravy legislatívneho prostredia pre adaptáciu na T2S bude vykonané:
• tri legislatívne úpravy budú riešené prostredníctvom novely Zákona o bankách
úpravou, resp. vypustením niektorých ustanovení zákona o cenných papieroch
(náležitosti príkazu na registráciu prevodu, možnosti nastavenia priority spracovania
príkazov, umožniť párovanie príkazov, ktoré nie sú obsahovo zhodné)
• štyri oblasti budú riešené iným spôsobom ako legislatívnym (úpravou Prevádzkového
poriadku CDCP, a.s (prideľovanie identifikačného kódu ISIN, roztrhané cenné
papiere, informačné povinnosti emitentov, definícia držiteľskej správy cenných
papierov,
• jedna oblasť (pledge – možnosť viesť zábezpeku na účte dlžníka vyhradenom
v prospech záložného veriteľa NBS) – je nutné rokovanie medzi NBS, CDCP, a.s., a
MF SR. Rokovanie bude iniciované zo strany MF SR.
Viaceré oblasti budú v zmysle Právnej analýzy riešené prostredníctvom Prevádzkového
poriadku. Prevádzkový poriadok by mal byť hotový do novembra 2015. Avšak na včasnú
pripravenosť Prevádzkového poriadku má vplyv podpísanie zmluvy s IT dodávateľom.
NUG-SK konštatoval, že pripravená Právna analýza obsahuje v súčasnosti všetky aspekty,
ktoré je potrebné riešiť pre pripravenosť CDCP, a.s. a trhu pre T2S. Na jej základe bude
možné pripravovať zmenu Prevádzkového poriadku. Zmeny do Prevádzkového poriadku
bude možné zapracovať v dvoch krokoch. Podpis kontraktu s dodávateľom je identifikovaný
ako dôležitý medzník pre zabezpečenie technickej pripravenosti CDCP, a.s. Navrhnuté
technické riešenia a ich realizácia je dôležitá aj pre NBS, keďže technické úpravy CDCP, a.s.
ovplyvňujú aj pripravenosť NBS na T2S (predovšetkým jej úlohu riadenia kolaterálu).

NUG odporúča CDCP, a.s čo najskoršie doriešenie a podpísanie zmluvy s IT
dodávateľom pre zabezpečenie úprav CDCP, a.s. potrebných pre využívanie služieb
T2S, pretože NUG-SK identifikoval nepodpísanie zmluvy s IT dodávateľom ako riziko,
bez ktorého eliminácie nie je možné včasné dosiahnutie adaptácie CDCP, a.s. na
využívanie služieb T2S.
CDCP, a.s. bude na budúcom stretnutí NUG-SK informovať o aktuálnom stave riešenia
problému vo vzťahu k spôsobu odstránenia identifikovanej bariéry vedenia zahraničných
cenných papierov na omnibus účtoch.
• Vo veci reportingu stavu implementácie CA SG štandardov – zástupcovia CDCP, a.s.
uviedli poverenie pána Eduarda Kalinu viesť existujúcu podskupinu pre CA SG
štandardy a k príprave návrhu odpovede odpočtu súčasného stavu implementácie
štandardov v termíne do 25.3.2014, s cieľom zaslať do ECB odpoveď v požadovanom
termíne do 17.4.2014. Pán Kalina nahradí pani Bartákovú, doteraz poverenú vedením
podskupiny, jeho meno bude oznámené do ECB ako kontaktná osoba pre koordináciu
odpovede za národný trh vo veci CA SG štandardov
• Trhové štandardy – pán Peter Šály, zástupca Burzy cenných papierov, bude
kontaktnou osobou za národný trh pre E-MIG trhové štandardy, jeho meno bude
oznámené tajomníkom NUG-SK do EBF zástupcovi E-MIG prostredníctvom mailu
c.bonte@ebf-fbe.eu.
• Zástupkyňa NBS pani Pokrývková informovala vo veci úpravy CMS (Systému
riadenia kolaterálu) vo veci požiadavky Eurosystému na odstránenie repatriačnej
požiadavky (máj 2014). NBS pripravuje testovanie protistrán používania nového poľa
v správe pre informáciu o mieste vyrovnania (place of settlement).
• Členovia dostali informáciu o tom, že Eurosystém bude požadovať v marci roku 2014
záväzné vyjadrenie tých subjektov, ktoré plánujú priamo komunikovať s T2S v režime
A-2-A od začiatku prvej vlny migrácie. Toto sa týka predovšetkým tých subjektov,
ktoré si uvažujú otvoriť DCA účet v prvej vlne pre vyrovnanie obchodov v inom
zahraničnom centrálnom depozitári. V tejto súvislosti bolo dohodnuté, že NBS
pripraví konzultáciu, ktorú zašle na SBA s cieľom získať odpoveď nielen na túto
otázku, ale aj na to, kedy platobné banky uvažujú začať testovať s T2S a v akom
režime.

Ďalšie stretnutie NUG-SK sa uskutoční začiatkom apríla 2014, predmetom ktorého má byť
prerokovanie návrhu odpovede národného trhu na aktuálnu gap analýzu CA SG.
V Bratislave, 7.2.2014
Zapísala: Ing. Elena Biskupičová
Schválil: Ing. Peter Holička

