Záznam z rokovania
tridsiateho stretnutia NUG-SK konaného dňa 13. novembra 2015
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)
Karol Gers (Centrálny depozitár cenných papierov, a. s.)
Peter Šály (Burza cenných papierov, a.s.)
Oľga Dlugopolská (Slovenská banková asociácia)
Quido Miglierini (Slovenská banková asociácia)
Rastislav Čapkovič (Slovenská banková asociácia)
Marek Pohorelý (Slovenská banková asociácia)
Rastislav Rajninec (Slovenská banková asociácia)
Peter Uhrin (Slovenská banková asociácia)
Marcela Pokrývková (Národná banka Slovenska)
Angelika Kotúčová (Národná banka Slovenska)
Branislav Kopkáš (Národná banka Slovenska)
Jozef Adamkovič (Národná banka Slovenska)
Elena Biskupičová (tajomník - Národná banka Slovenska)
Neprítomní členovia NUG-SK:
Dagmar Kopuncová (Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.)
Peter Nagy (Centrálny depozitár cenných papierov, a. s.)
Róbert Vlkolinský (Ministerstvo financií SR)
Peter Kubrický (Burza cenných papierov, a.s.)
Peter Trúchly (Slovenská banková asociácia)
Róbert Kopál (Asociácia obchodníkov s cennými papiermi)
Agenda stretnutia:

1. Prerokovanie materiálov zaslaných z ECB k T2S
a. nadchádzajúce rokovanie T2S AG dňa 16.- 17.11.2015
b. informácie o činnosti T2S Rady - T2S Board
2. rôzne (odpočet plnenia trhových štandardov)
Závery:
Predseda NUG-SK otvoril rokovanie. Informoval účastníkov o programe stretnutia NUG-SK.
Povedal, že cieľom tohto stretnutia je prediskutovať dokumenty, ktoré sú predmetom
najbližšieho rokovania T2S AG a tiež venovať pozornosť stavu implementácie
harmonizačných štandardov. K predloženej agende neboli vznesené žiadne pripomienky.
ad 1a:
Predseda NUG-SK otvoril diskusiu k dokumentom, ktoré sú predmetom najbližšieho
rokovania T2S AG. Členovia boli informovaní o aktuálnom stave prevádzky T2S i o posune
migrácie Euroclearu, ktorý mal pôvodne migrovať do T2S v 2. migračnej vlne (marec 2016).
Upravený plán migrácie bude prerokovaný v decembri 2015 a schvaľovaný v januári 2016.
Táto diskusia o migrácii sa dotkla i skutočnosti existencie novovytvoreného depozitára

cenných papierov v SK (NCDCP, a.s.). V súčasnosti prebieha príprava nového NCDCP, a.s.
na T2S.
Ďalšia diskusia k jednotlivým bodom agendy sa zamerala predovšetkým na pripravovanú
Šiestu harmonizačnú správu HSG. Z obsahu HSG vyplynula nová skutočnosť týkajúca sa
hodnotenia plnenia štandardu prvej priority: matching fields (párovacie polia). Hodnotenie
stavu plnenia ECB zmenila na „červený“ stav, keďže SK potrebuje osobitý párovací symbol
(transaction code), ktorý nie je zadefinovaný medzi povinnými párovacími poľami.
Vo vzťahu k ďalšej harmonizačnej aktivite: „restriction on omnibus accounts“ – tu SK
vykazuje „žltý stav“ nie sú zatiaľ k dispozícii ďalšie informácie o posune vo vzťahu
k odstráneniu obmedzení týkajúcich sa vedenia tzv. omnibus (súhrnných) účtov.

Z diskusie vyplynula úloha:
 K Šiestej harmonizačnej správe: CDCP zašle do ECB vysvetľujúce stanovisko vo veci
stavu monitorovanej aktivity "Matching field" za SK , kde uvedie dôvody potrebnosti
párovania v domácom systéme, pričom do T2S budú odchádzať už spárované
inštrukcie bez špecifického kódu. Počet takýchto transakcií bude veľmi malý
a v žiadnom prípade nebude mať dopad na vyrovnanie v T2S, keďže sa jedná
o transakcie, ktoré budú vylúčené z vyrovnania medzi CSD. Takýto typ inštrukcie
vychádza z domácej legislatívy (týka sa Občianskeho zákonníka)
T: 30.11.2015
ad 1b:
Prítomní boli informovaní o tom, že T2S rada monitoruje aktuálny stav prevádzky T2S a tiež
pokračujúce testovanie používateľov z ďalších migračných vĺn, ktorý postupuje v zmysle
plánu. Dňa 22.6.2015 sa začala prevádzka T2S, pričom prvá vlna migrácie bola ukončená
dňom 30.8.2015 migráciou talianskeho depozitára Monte Titoli.
ad 2 rôzne:
Predseda NUG-SK upriamil pozornosť na skutočnosti týkajúce sa trhových štandardov druhej
priority. Stále vykazuje náš trh vo veci trhových štandardov pre cenné papiere „on stock“ :
„červený stav – no info“ . Splniť úlohu bol zaviazaný pán Trúchly spolu so zástupcami SBA.
Z diskusie vyplynula úloha:
 Pani Dlugopolská (pán Trúchly, ktorý je zodpovedný za splnenie úlohy, nebol
prítomný) bude iniciovať stretnutie zástupcov SBA a pána Trúchleho za účelom
návrhu odpočtu plnenia trhových štandardov (v zmysle ostatného formuláru z dňa
20.3.2015). Odpočet za štandardy týkajúce sa "corporate action processing" je
potrebné zaslať do EBF na adresy Werner.frey@afme.eu a linda.cook@afme.eu.
T: 15.12.2015
Na podnet pána Uhrina (zástupcu SBA) bola otvorená téma zdaňovania výnosov z domácich
cenných papierov držaných na držiteľských účtoch zriadených pre nerezidentov, ktorí zároveň
nie sú platcami daní v SR. Z diskusie vyplynulo, že zástupcovia SBA viackrát túto tému
otvárali s MF SR prostredníctvom SBA.

Z diskusie vyplynuli úlohy:
 Zástupcovia SBA predložia do NBS otázky vo veci riešenia daňových záležitostí, s
ktorými je potrebné osloviť MF SR.
T: 15.12.2015
 Zástupca MF SR v NUG-SK bude požiadaný o stanovisko k otvoreným otázkam
v oblasti zdaňovania výnosov z cenných papierov a výnosov z prevodov cenných
papierov.
T: 15.2.2016
Zástupca CDCP, a.s. informoval prítomných o spustení testovania modifikovaného
informačného systému IS T2S CDCP, a.s. zatiaľ na dobrovoľnej báze počnúc dňom
2.11.2015. Od marca 2016 chce CDCP vyzvať svojich členov povinne testovať pripravované
adaptované interné aplikácie CDCP.
Prítomní dostali informáciu i o prebiehajúcej konzultácii k dokumentom UDFS v. 2.1, UHB
2.1 a GFS 5.1. Predkladané upravené špecifikácie vychádzajú zo schválených návrhov na
zmenu a tiež z potreby viacerých edičných úprav. Finálne verzie dokumentácií majú byť
publikované dňa 2.12.2015 na web stránke ECB.
Prítomní boli informovaní aj o nadchádzajúcom informačnom stretnutí T2S, ktoré sa má
konať dňa 1.12.2015 v Kodani. V programe je predovšetkým aktuálny stav prevádzky T2S a
príprava škandinávskeho trhu na T2S.

Ďalšie stretnutie NUG-SK sa uskutoční pred stretnutím T2S AG.
V Bratislave, 16.11.2015
Zapísala: Ing. Elena Biskupičová
Schválil: Ing. Peter Holička

