Záznam z rokovania
tridsiateho stretnutia NUG-SK konaného dňa 15. februára 2016
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.)
Róbert Vlkolinský (Ministerstvo financií SR)
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)
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.)
Peter Kubrický (Burza cenných papierov, a.s.)
Peter Trúchly (Slovenská banková asociácia)
Jozef Adamkovič (Národná banka Slovenska)
Róbert Kopál (Asociácia obchodníkov s cennými papiermi)
Agenda stretnutia:

1. Prerokovanie materiálov zaslaných z ECB k T2S
a. nadchádzajúce rokovanie T2S AG dňa 17.2.2016 - 18.2.2016
b. informácie o činnosti T2S Rady - T2S Board
2. rôzne (zdaňovanie výnosov z cenných papierov)
Závery:
Predseda NUG-SK otvoril rokovanie. Informoval účastníkov o programe stretnutia NUG-SK.
Uviedol, že cieľom tohto stretnutia je predovšetkým prediskutovať dokumenty, ktoré sú
predmetom najbližšieho rokovania T2S AG. K predloženej agende neboli vznesené žiadne
pripomienky.
ad 1a:
Predseda NUG-SK otvoril diskusiu k dokumentom, ktoré sú predmetom najbližšieho
rokovania T2S AG. Pozornosť bola venovaná najmä návrhu finálneho znenia Šiestej
harmonizačnej správy T2S, ktorá je pripravená na publikáciu v marci 2016. Správa obsahuje
monitoring plnenia jednotlivých štandardov prvej a druhej priority na národných trhoch.

Diskusia sa zamerala na tie štandardy, u ktorých SK trh zatiaľ nedosiahol požadovaný súlad
trhových praktík so štandardom.
ECB vypracovala v prípadoch neplnenia konkrétneho štandardu na národnom trhu popis
aktuálneho stavu v príslušnom trhu a dopad tohto stavu na prevádzku T2S (Impact analysis
report). Navrhnutá dopadová analýza bola prediskutovaná.
Z diskusie vyplynula úloha:
 NBS zašle upravený dokument „Impact analysis report – časť SK“ do ECB v zmysle
pripomienok zástupcu CDCP.
T: 15.2.2016
Z diskusie ďalej vyplynulo, že obmedzenia na omnibus účtoch sa týkajú iba zahraničných
cenných papierov (nie sú žiadne obmedzenia týkajúce sa domácich cenných papierov
držaných na omnibus účtoch)
Z diskusie vyplynula úloha:
 NBS zašle CDCP, a.s. list, v ktorom požiada CDCP, a.s. o vysvetlenie a spôsob
zabezpečenia, aby bol štandard č. 14 (restriction on omnibus account) plnený
T: 31.3.2016
Zástupcovia SBA informovali o posune v otázke trhových štandardov CAJWG. SBA
pripravila odpočet plnenia trhových štandardov, ktorý bude ešte zaslaný na
spripomienkovanie CDCP, a.s.
Z diskusie vyplynula úloha:
 Pán Trúchly (SBA) zašle odpočet v mene NUG-SK na adresy: Werner.frey@afme.eu
a linda.cook@afme.eu.
T: 29.2.2016
ad 1b:
Prítomní boli informovaní o tom, že nové zloženie migračných vĺn je pripravené na
schválenie v Rade guvernérov v marci 2016. T2S rada monitoruje aktuálny stav prevádzky
T2S a tiež pokračujúce testovanie používateľov ďalších migračných vĺn, ktorý postupuje
v zmysle plánu.
ad 2 rôzne:
Vo veci zdaňovania výnosov z cenných papierov a výnosov z prevodov cenných papierov
prebehla konzultácia ECB, na ktorú NUG-SK zaslal konsolidovanú odpoveď vďaka
odpovediam pripravených členmi NUG-SK.
V nadväznosti na závery z posledného rokovania NUG-SK pripravila SBA otvorené otázky k
zdaňovaniu výnosov z domácich cenných papierov držaných na držiteľských účtoch
zriadených pre nerezidentov, ktorí zároveň nie sú platcami daní v SR. Tieto otázky boli
v zmysle záverov NUG-SK zaslané so žiadosťou o stanovisko na MF SR Zástupca MF SR
informoval, že MF SR má pripravené odpovede k zaslaným otázkam.

Z diskusie vyplynula úloha:
 Pán Vlkolinský (MF SR) zašle všetkým členom NUG – SK odpovede MF SR na
otázky SBA.
T: 15.2.2016
Zástupca CDCP, a.s. informoval o pokračujúcich prípravách na migráciu do T2S v zmysle
plánu. Aktuálne prebieha testovanie používateľov a CDCP pripravuje k migrácii na T2S pre
svojich členov viacero školení.
Zástupca NBS pán Kopkáš informoval o pripravovanom stretnutí, ktoré organizuje NBS pre
budúcich držiteľov DCA účtov dňa 2.3.2016 vo veci prípravy na testovanie držiteľov DCA
účtov.
Prítomní boli informovaní o skutočnosti, že Eurosystém zmenil názov informačných stretnutí
na „focus session“. Nadchádzajúce stretnutie T2S sa má konať dňa 8.4.2016 v Madride.
Program ešte nebol sfinalizovaný.
Členovia dostali aj informáciu o pripravovanom technickom seminári (Workshop on T2S cash
forecast and message output optimisation) konanom dňa 23.2.2016 vo Frankfurte vo veci
optimalizácie funkcionalít DCA účtov. ECB týmto oslovuje predovšetkým aktuálnych
držiteľov DCA účtov, ktorí už majú určité skúsenosti s riadením likvidity v T2S priamo.
Ďalšie stretnutie NUG-SK sa uskutoční pred stretnutím T2S AG, ktoré je plánované na 5.6.7.2016.
V Bratislave, 19.2.2016
Zapísala: Ing. Elena Biskupičová
Schválil: Ing. Peter Holička

