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T2S je výzva, ktorú depozitár zvládol
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) od 6. 2. 2017  
funguje na spoločnej technologickej platforme európskych depozitárov,  
Target2-Securities (T2S), čím sa spolu so slovenským kapitálovým trhom 
stal integrálnou súčasťou spoločného kapitálového trhu Európskej Únie.  
O význame TS2 ako aj o tom, aké zmeny to prinesie členom sme sa  
zhovárali s Ing. Karolom Gersom, projektovým manažérom projektu T2S 
v CDCP. 

1. Ako hodnotíte roky, ktoré predchádzali migrácii CDCP na túto  
platformu?

Roky predchádzajúce migrácii do T2S sa niesli na jednej strane  
v znamení utlmených investícií do technologickej platformy využívanej  
v CDCP do migrácie do T2S a na druhej strane projektom T2S, ktorý  
odčerpával finančné aj personálne zdroje CDCP. Boli to roky, počas ktorých 
CDCP získal množstvo nových skúseností z medzinárodného prostredia 
projektu T2S a tieto skúsenosti boli zúročené pri návrhu nových biznis  
procesov a modifikovaného informačného systému, ktorý vstúpil  
do prevádzky migráciou CDCP do T2S. 

2. S čím sa CDCP, ako aj jeho zamestnanci a klienti, museli vysporiadať v súvislosti s prechodom na T2S?

T2S priniesol pre zamestnancov CDCP zmenu väčšiny firemných procesov, ktoré sú potrebné pre zabezpečovanie 
služieb pre našich klientov. Je to dané nielen modifikovaným informačným systémom, ale aj harmonizačnými 
štandardami, splnenie ktorých bolo jednou z podmienok pre vstup CDCP do T2S. Ako príklad je možné uviesť 
úplne nový harmonogram prevádzkového dňa, ktorý prináša cykly nočného vyrovnania s valutou nasledujúceho 
dňa. Ďalšou zásadnou zmenou je kompletne prepracovaná sada služieb, ktorá je inšpirovaná a vychádza z normy 
ISO20022.

Dopad na účastníkov CDCP je obdobný, adaptácia na nový informačný systém CDCP, nový harmonogram dňa, 
nový algoritmus párovania, vyrovnanie voči peňažným DCA účtom v T2S, nové, dosiaľ neposkytované služby, ako  
napríklad bilaterálne rušenie príkazov, alebo ich pozdržanie. Ruka v ruke s vyššie uvedeným ide nový prevádzkový 
poriadok a cenník.

Všetci používatelia modifikovaného informačného systému CDCP absolvovali zaškolenie, pre našich účastníkov 
bolo organizované v období marec až máj 2016. Okrem toho, CDCP vypísal povinné certifikačné testovanie pre 
svojich účastníkov, ktoré sledovalo dva paralelné ciele. Za prvé to bol spôsob, ako sa primerane uistiť, že účastníci 
CDCP budú po migrácii pripravení na využívanie nových služieb CDCP a paralelne s tým sme sledovali cieľ zvýšiť 
úroveň otestovania informačného systému CDCP. S potešením môžem skonštatovať, že obidva ciele sa naplnili  
a je mojou príjemnou povinnosťou úprimne sa poďakovať všetkým našim účastníkom za ich aktívnu účasť na cer-
tifikačnom testovaní.

3. Aký veľký tím ľudí a ako dlho pracoval na tom, aby migrácia prebehla úspešne?

Začiatok projektu T2S v CDCP siaha do roku 2008, kedy sa asi osemčlenný pracovný tím začal venovať proble-
matike T2S. V tom čase to bolo primárne o štúdiu dostupnej dokumentácie T2S a výmene informácií. V roku 2013 
bola pripravená biznis analýza dopadu T2S na procesy a informačné systémy CDCP a právna analýza, ktorá identi-
fikovala potrebné legislatívne úpravy pre migráciu CDCP do T2S. Práce na úpravách informačných systémov CDCP 
boli zahájené na jar roku 2014. S postupujúcim časom sa počet zamestnancov CDCP zapojených do projektu T2S  
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neustále zvyšoval, ako aj rozsah ich zapojenia. Celkovo bolo v CDCP do projektu T2S zapojených cca 30  
zamestnancov.

4. Ako sa zmenilo fungovanie CDCP po prechode do T2S?

Čisto z technického pohľadu priniesla migrácia CDCP do T2S ešte výraznejšie uplatnenie virtuálnej IT  
infraštruktúry v CDCP v porovnaní so stavom, ako tomu bolo pred migráciou do T2S. To je však niečo, čo je pre  
používateľov a našich klientov neviditeľné. Preto sa domnievam, že ďaleko zaujímavejší je biznis pohľad na túto  
otázku. Migráciou do T2S sa zjednotil harmonogram dňa systému vyrovnania CDCP s harmonogramom ostaných  
depozitárov zúčastnených v T2S. Toto zjednodušuje najmä cezhraničné vyrovnanie obchodov, pretože aj zahranič-
ní účastníci domáceho systému vyrovnania podrobne poznajú a rozumejú tomu, čo sa deje v jednotlivých fázach 
dňa spracovania a môžu s tým počítať vo svojich ďalších procesoch. Ďalšou výhodou je bezpečné vyrovnanie  
v peniazoch centrálnej banky voči T2S DCA účtom. Nie len že ide o účty vedené v centrálnej banke, tieto účty sú na  
rovnakej platforme spolu s účtami cenných papierov, čo okrem bezpečnosti prináša zrýchlenie a zjednodušenie 
DVP prevodov a to aj pri prevodoch medzi rôznymi depozitármi. CDCP začal poskytovať účastníkom aj niektoré 

nové služby napr. službu autokolateralizácie, v ktorej Národná banka Slovenska môže poskytnúť vnútrodenný úver  
zabezpečený zábezpekou na vysporiadanie obchodu s cennými papiermi. Ďalej sú to služby údržby príkazov 
ako hold/release mechanizmus, recyklácia nevyrovnaných príkazov alebo správa o podaní protipríkazu. Úplnou  
novinkou na slovenskom trhu je zavedenie nočného cyklu vyrovnania. 

5. Čomu sa budete venovať v období nasledujúcom po migrácii CDCP do T2S? Čo ešte bude potrebné urobiť? 

Po každej skokovej zmene a to je prípad aj nášho projektu T2S, ktorý priniesol pre CDCP a jeho komunitu veľké 
zmeny, zvykne nasledovať stabilizačná perióda, ktorej cieľom je okrem iného dohliadnuť aj na to, aby niektoré 
parciálne problémy, ktoré zostali otvorené boli doriešené. Okrem toho, už dnes vieme, že T2S pripravuje v blízkej 
budúcnosti implementáciu viacerých zmien, ktoré budú mať dopad aj na CDCP a jeho informačný systém. Pre nás 
to bude znamenať štart ďalších mini T2S projektov, ktoré však už svojim rozsahom nebude možné porovnávať  
s úspešne ukončeným projektom T2S v CDCP.
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Investičná gramotnosť v hlavnej úlohe raňajok s novinármi
Depozitár zaviedol novú tradíciu stretnutí s novinármi 
v neformálnej atmosfére. Prvé raňajky sa uskutočnili 
v štýlovej kaviarni Štúr na Štúrovej ulici v Bratislave. 
Hlavným cieľom stretnutie bola nielen téma investičnej 
gramotnosti, ale najmä osobne sa spoznať s novinár-
mi, aby videli, že depozitár je živá firma, ktorú trápia 
celospoločenské témy a má čo k nim povedať. Pozva-
nie CDCP na prvé raňajky prijal aj Róbert Kopál, riaditeľ  
Asociácie obchodníkov s cenných papierov. 

Akoby ste zhodnotili finančné zdravie slovenských  
domácností?

R. Kopál: 
Podľa správy NBS, medzi najväčšie riziká pre finančnú 
stabilitu našej krajiny patrí stúpajúci rast zadlženosti 
domácností. Slováci sú dnes dvakrát viac zadlžení ako pred začiatkom finančnej krízy a spomedzi krajín EÚ sa 
zadlžujú najrýchlejšie. Úspory obyvateľstva sú oproti tomu na minime a nekorešpondujú s touto úrovňou zadlže-
nosti. V dôsledku toho zaznamenávame stúpajúci počet exekúcií a osobných bankrotov. Na svoju budúcnosť veľmi 
nemyslia ani mladí ľudia, z ktorých až dve tretiny ignorujú možnosť zabezpečiť sa na starobu prostredníctvom 
súkromných dôchodkov. Všetky tieto veci majú jedného spoločného menovateľa a tou je finančná negramotnosť. 

M. Wiedermann: 
Finančné zdravie občanov je odrazom ich finančnej gramotnosti. Ale tá je až nadstavbou nad základnou všeobec-
nou gramotnosťou. Problém vidím v tom, že ľuďom chýba často základné pochopenie informácii a pojmov. Stretá-
vame sa s tým aj u nás v depozitári – ľudia nám posielajú neoprávnené sťažnosti, ktoré sú veľa krát prejavom 
neznalosti základných pojmov, funkcií či kompetencií jednotlivých organizácií. 

Ako by bolo možné zlepšiť úroveň finančnej gramotnosti? Čo je pre to potrebné urobiť?

R. Kopál: 
Zlepšiť úroveň finančnej gramotnosti je beh na dlhé trate a je nutné začať už u malých detí. Rodičia by mali svoje 
deti od malička učiť ako hospodáriť, najprv v malom – odmeňovať ich za splnené úlohy, za drobnú výpomoc, ale 
tiež viesť ich k tomu, ako tieto peniaze rozumne vynaložiť, alebo investovať. 

M. Wiedermann: 
Domáce prostredie zohráva veľmi dôležitú úlohu. Rodičia by mohli už od malička viesť deti k princípom  
výmen – niečo je za niečo, t.j. odmeňovať dobré veci, ktoré spravia a na ktorých sa dohodli, nechať ich pomáhať  
v domácnosti a odmeňovať ich za to, hrať s nimi investičné hry a viesť ich k sporivosti formou hry, alebo im 
prostredníctvom rozprávok vštepovať základné princípy. Deťom treba dávať dobrý príklad a nevynechávať ich 
pri svojich investičných rozhodnutiach, aby získali skúsenosť, čo ovplyvňuje ekonomický chod rodiny. Takisto do 
školských osnov by mala byť zaradená finančná výchova. Základné a stredné školy by určite v osnovách mali mať 
zahrnuté učivo o tom, aké existujú finančné inštitúcie a ktorá na čo slúži, aké existujú finančné produkty – čo 
znamenajú a aké riziká prinášajú. Úlohou učiteľov pritom nie je iba odovzdať informácie, ale pomôcť deťom hlbšie 
porozumieť tomu, čo ich učia. Finančné zručnosti sú tiež vecou skúsenosti a praxe. 
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Pozitívny trend v hospodárení si CDCP udržalo aj v roku 2016
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. pokračuje v upevňovaní svojho postavenia na trhu a v pozitív-
nom trende hospodárenia z posledných rokov. Hospodársky rok 2016 ukončil so ziskom v sume 581 565 eur. 

Celkové výnosy CDCP dosiahli v roku 2016 sumu 10 120 849 eur, čo je oproti roku 2015, takmer 16 % nárast.  
„Celkové výnosy najviac ovplyvnila zmena v postupoch účtovania voči spriaznenej osobe a tržby za vlastné  
výkony, ktoré medziročne vzrástli o 6%, pričom najvýznamnejší rast zaznamenali výnosy za vedenie účtu majiteľa 
cenných papierov. Evidenčné služby emitentom zaknihovaných cenných papierov vzrástli o 4 % a ostatné služby 
vzrástli o 171 %.“ uvádza Pavol Vaník, finančný riaditeľ CDCP. 

Napriek celkovému pozitívnemu vývoju v hospodárení, pri medziročnom porovnaní vidieť, že oproti roku 2015  
došlo k poklesu zisku o 19 %. Tento medziročný vývoj hospodárskeho výsledku bol spôsobený nákladmi v sume  
9 539 284 eur, ktoré rástli rýchlejšie ako výnosy. V porovnaní s rokom 2015 celkové náklady vzrástli až o 19 %.

„Nárast celkových nákladov ovplyvnila zmena v postupoch účtovania voči spriaznenej osobe zahrnutá v služ-
bách, ktoré vzrástli o 47 %. Náklady na hospodársku činnosť vzrástli o 16 % najmä z dôvodu odpisu pohľadávok  
súvisiacich s vedením účtu majiteľa cenných papierov a v oblasti tvorby a použitia rezerv.“ približuje Pavol Vaník, 
finančný riaditeľ CDCP. Treba dodať, že finančne, ale aj časovo a personálne náročný bol tiež prechod CDCP na T2S, 
ktorý sa po dlhých prípravách uskutočnil začiatkom februára 2016. 
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Služby v roku 2016 v číslach

Najvyšší, 72 %-ný podiel na celkovom počte emisií zaknihovaných cenných papierov evidovaných v CDCP  
predstavovali ku koncu roka 2016 emisie akcií. Nasledovali emisie dlhopisov, ktoré predstavovali 18 %-ný podiel na 
všetkých emisiách zaknihovaných cenných papierov. Emisie podielnických listov, čo do počtu evidovaných emisií, 
predstavovali tretí najpočetnejší druh cenných papierov. 

Napriek výrazne nižšiemu počtu emisií dlhopisov v porovnaní s emisiami akcií evidovaných v CDCP ku koncu 
roka 2016, objem registrovaných emisií dlhopisov v menovitej hodnote (50 %) percentuálne prevýšil objem emisií  
akcií (48 %). Tretia najväčšia skupina cenných papierov predstavovali Ostatné emisie, kde sú zahrnuté aj emisie  
štátnych pokladničných poukážok, ktoré predstavovali 2 % z celkového objemu cenných papierov evidovaných 
v CDCP ku koncu roka 2016. 
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Najvyšší,  72  %-ný podiel  na  celkovom počte emisií  zaknihovaných cenných papierov evidovaných

v CDCP  predstavovali  ku  koncu  roka  2016  emisie  akcií.  Nasledovali  emisie  dlhopisov,  ktoré

predstavovali  18  %-ný  podiel  na  všetkých  emisiách  zaknihovaných  cenných  papierov.  Emisie

podielnických listov, čo do počtu evidovaných emisií, predstavovali tretí najpočetnejší druh cenných

papierov. 

Napriek výrazne nižšiemu počtu emisií dlhopisov v porovnaní s emisiami akcií evidovaných v CDCP ku

koncu roka 2016, objem registrovaných emisií dlhopisov v menovitej hodnote (50 %) percentuálne

prevýšil objem emisií akcií (48 %). Tretia najväčšia skupina cenných papierov predstavovali Ostatné

emisie,  kde  sú  zahrnuté  aj  emisie  štátnych  pokladničných  poukážok,  ktoré  predstavovali  2  %

z celkového objemu cenných papierov evidovaných v CDCP ku koncu roka 2016.  

Ak  sa  pozrieme  na  trend  vývoja  celkového  počtu  a objemu  emisií  akcií  v priebehu  roka  2016,

môžeme sledovať výraznejší pokles počtu emisií akcií a s tým súvisiaceho objemu akcií z týchto emisií,

ktoré boli pripísané na účty cenných papierov, od druhého štvrťroka 2016.

6

Najvyšší,  72  %-ný podiel  na  celkovom počte emisií  zaknihovaných cenných papierov evidovaných

v CDCP  predstavovali  ku  koncu  roka  2016  emisie  akcií.  Nasledovali  emisie  dlhopisov,  ktoré

predstavovali  18  %-ný  podiel  na  všetkých  emisiách  zaknihovaných  cenných  papierov.  Emisie

podielnických listov, čo do počtu evidovaných emisií, predstavovali tretí najpočetnejší druh cenných

papierov. 

Napriek výrazne nižšiemu počtu emisií dlhopisov v porovnaní s emisiami akcií evidovaných v CDCP ku

koncu roka 2016, objem registrovaných emisií dlhopisov v menovitej hodnote (50 %) percentuálne

prevýšil objem emisií akcií (48 %). Tretia najväčšia skupina cenných papierov predstavovali Ostatné

emisie,  kde  sú  zahrnuté  aj  emisie  štátnych  pokladničných  poukážok,  ktoré  predstavovali  2  %

z celkového objemu cenných papierov evidovaných v CDCP ku koncu roka 2016.  
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Ak sa pozrieme na trend vývoja celkového počtu a objemu emisií akcií v priebehu roka 2016, môžeme sledovať 
mierny pokles počtu emisií akcií a s tým súvisiaceho objemu akcií z týchto emisií, ktoré boli pripísané na účty cen-
ných papierov, od druhého štvrťroka 2016.

Naopak trend vývoja celkového počtu a objemu emisií dlhopisov v priebehu roka 2016 bol pozitívny a po mier-
nom poklese v prvom štvrťroku 2016 nasledoval stabilný nárast počtu emisií dlhopisov a objemu cenných papie-
rov pripísaných z emisií dlhopisov na účty cenných papierov až do konca roka 2016.

Vývoj počtu transakcií vyrovnaných v roku 2016 v CDCP zaznamenal dva vrcholy pri prevodoch cenných papierov 
bez finančného vyrovnania v marci a v júni po čom nasledoval výrazný pokles počtu FOP prevodov, ktorý zostal 
na tejto úrovni až do konca roka 2016. V segmente prevodu cenných papierov s finančným vyrovnaním bol trend 
stabilný, aj keď zostával na nízkej úrovni charakteristickej pre aktivitu na domácom trhu.

Naopak trend vývoja celkového počtu a objemu emisií dlhopisov v priebehu roka 2016 bol pozitívny

a po  miernom poklese  v prvom štvrťroku  2016  nasledoval  stabilný  nárast  počtu  emisií  dlhopisov

a objemu cenných papierov pripísaných z emisií dlhopisov na účty cenných papierov až do konca roka

2016.

Vývoj  počtu  transakcií  vyrovnaných  v roku  2016  v CDCP  zaznamenal  dva  vrcholy  pri  prevodoch

cenných papierov bez finančného vyrovnania v marci a v júni po čom nasledoval výrazný pokles počtu

FOP prevodov,  ktorý zostal  na tejto  úrovni  až do konca roka 2016.  V segmente prevodu cenných

papierov s finančným vyrovnaním bol trend stabilný, aj keď zostával na nízkej úrovni charakteristickej

pre aktivitu na domácom trhu.

FISN kód

Každý z vás sa už stretol s FISN kódom. Skrýva sa v ňom viacero zaujímavých údajov. Ukážeme vám na

čo FISN slúži  a ako sa  v ňom vyznať.  Norma hovorí,  že  kód  FISN bližšie  identifikuje  krátky  názov

finančného  nástroja.  Inak  povedané,  FISN  je  prideľovaný,  aby  zjednotil  prístup  k štandardizácii

krátkeho názvu emitenta a popisu cenného papiera. Na to slúži jednotná, štandardizovaná maximálna

dĺžka a štruktúra polí. 

Účelom  prideľovania  tohto  kódu  je  jednoznačná  identifikácia  a informovanosť  o cennom  papieri

(spolu s ISIN a CFI) pre účastníkov kapitálových trhov ako na domácej, tak aj na cezhraničnej úrovni pri

uskutočňovaní  finančných  transakcií.  Tým,  že  popisuje  cenný  papier  v presne  danej  a jednotnej

podobe FISN výrazne prispieva k ľahšej identifikácii cenného papiera v rámci týchto transakcií aj pre
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FISN kód
Každý z vás sa už stretol s FISN kódom. Skrýva sa v ňom viacero zaujímavých údajov. 
Ukážeme vám na čo FISN slúži a ako sa v ňom vyznať. Norma hovorí, že kód FISN  
bližšie identifikuje krátky názov finančného nástroja. Inak povedané, FISN je prideľo-
vaný, aby zjednotil prístup k štandardizácii krátkeho názvu emitenta a popisu cenného 
papiera. Na to slúži jednotná, štandardizovaná maximálna dĺžka a štruktúra polí. 

Účelom prideľovania tohto kódu je jednoznačná identifikácia a informovanosť o cennom 
papieri (spolu s ISIN a CFI) pre účastníkov kapitálových trhov ako na domácej, tak aj 
na cezhraničnej úrovni pri uskutočňovaní finančných transakcií. Tým, že popisuje cenný  

papier v presne danej a jednotnej podobe FISN výrazne prispieva k ľahšej identifikácii cenného papiera v rámci 
týchto transakcií aj pre potenciálnych investorov a regulátorov trhov a súčasne podporuje zvyšovanie a efektív-
ne riadenie likvidity na trhoch. Jeho prideľovanie je upravené medzinárodnou normou ISO 18774 - Cenné papiere  
a príbuzné finančné nástroje – Krátky názov finančného nástroja.

Pre účely tejto normy sú používané nasledovné termíny a definície:
•  krátky názov emitenta – skratka oficiálneho obchodného mena emitenta, ktorá môže mať maximálne  

15 alfanumerických znakov
•  skratka náležitostí cenného papiera – krátka verzia náležitostí (podstatných informácií) používaná v obchod-

ných procesoch s cennými papiermi, najmä v bankových správach, oceňovaní, inštrukciách, oznámeniach  
o udalostiach a pod.

•  popis cenného papiera – súbor charakteristík a atribútov identifikujúcich cenný papier.

FISN má maximálne 35 pozícií s alfanumerickými znakmi špecifikovanými v ISO 8859-1. Aby bolo možné nasta-
viť vytváranie FISN na dĺžku 35 znakov, niektoré termíny musia byť použité v skrátenom tvare (skratky názvov  
cenných papierov a obchodných mien emitentov). FISN je tvorený nasledovným spôsobom:
•  krátky názov emitenta – maximálne 15 pozícií (alfanumerických znakov);
•  znak „/“ – oddeľovač medzi krátkym názvom emitenta a popisom cenného papiera; skratky tvoriace FISN musia 

byť tam, kde je to potrebné/nevyhnutné oddelené medzerami
•  popis cenného papiera – maximálne 19 pozícií (alfanumerických znakov) – za predpokladu, že boli využité všetky 

pozície vyhradené pre znaky krátkeho názvu emitenta vrátane oddeľovača („/“). V prípade, že všetky pozície 
(krátky názov emitenta) použité neboli, nevyužité pozície môže byť využité pre popis cenného papiera.

V prípade, že sú pri prideľovaní k dispozícii len predbežné informácie, skratky môžu byť doplnené a aktualizované 
vo forme kompletnejšej informácie ako náhle budú informácie k dispozícii.

PRIDEĽOVANIE FISN
Prideľovanie FISN je obdobné ako v prípade CFI kódu. Depozitár kód prideľuje ako jednu z náležitostí pre všetky 
zaknihované a listinné cenné papiere, ktorým prideľuje aj kód ISIN. Vo všetkých službách, kde sú požadované  
informácie o emisii, je aj položka FISN ako povinná náležitosť. Prideľovanie sa fyzicky vykonáva pri prideľovaní 
kódu ISIN v rámci tej istej operácie. Pre jeho pridelenie depozitár od svojich klientov nevyžaduje žiadnu špeciálnu 
žiadosť ani dokumentáciu, jeho pridelenie depozitáru vyplýva z jeho funkcie v ANNA. 

ZMENA A ZRUŠENIE KÓDU FISN
V prípade, že sa rozhodnete zmeniť si obchodné meno, alebo obmedzíte prevoditeľnosť cenných papierov, alebo 
nastane iná dôležitá zmena, môže dôjsť k vygenerovaniu nového FISN kódu. Starý kód pridelený konkrétnej emisii 
CP zaniká aj spolu s touto emisiou a so zrušením kódu ISIN.

© CDCP SR 2017. Všetky práva sú vyhradené. 

V i a c  i n f o r m á c i í  n a  w w w . c d c p . s k



3rd ANNUAL POST TRADE FORUM 2017 
(23. - 24. 2. 2017, Viedeň)

Zhodnotenie vplyvu regulácie na post-obchodné služby a predikcia ďalšieho vývoja boli základné témy  
dvojdňovej konferencie Post Trade Forum, ktorá sa konala vo Viedni. Konferencia sa uskutočnila za účasti  
slovenského depozitára cenných papierov, ako aj mnohých zástupcov odvetia služieb od bánk cez regulátorov 
až po zástupcov Európskej Komisie. Zaujímavou bola prezentácia Ben van der Velpena, zástupcu ING Bank  
k téme „Európske trhové štandardy pre spracovanie corporate actions.“

POMÔŽE CENTRALIZÁCIA? 
Podľa názoru prednášajúceho zúčtovanie (clearing) a obsluha aktív dnes nie sú centralizované služby.  
Za účelom zabezpečenia obsluhy aktív, banky musia mať prepojenia na rôzne depozitáre; čo sa týka clearin-
gu, musia mať prepojenia na rôzne CCPs. Pokiaľ sa nerealizuje žiadna centralizácia clearingu/obsluhy aktív, je  
potrebná aspoň konsolidácia v týchto oblastiach. Cieľom harmonizácie a štandardizácie by malo byť odstránenie  
cezhraničných prekážok, aby sa vytvoril jeden jednotný efektívny trh. Výhody harmonizácie a štandardizácie vidí  
v dosiahnutí harmonizovaných činností a pravidiel spracovania Corporate Actions (CA) v Európe, v spracovaní 
sa dosiahne vyššia efektivita a tým sa zníži komplexita spracovania CAs. Súčasne sa znížia prevádzkové riziká  
a náklady, čím sa zvýši stabilita finančných trhov. Dôjde aj k zvýšeniu likvidity európskych kapitálových trhov, 
ako aj atraktivity domácich trhov pre zahraničných investorov. 

ŠTANDARDY SPRACOVANIA
Štandardy pre spracovanie corporate actions sú založené na tzv. modeli „vianočného stromu“, kde na vrcholku 
„stromu“ je emitent, alebo jeho agent, ktorý iniciuje corporate action prostredníctvom centrálneho depozitára. 
Emitent poskytne depozitáru, v ktorom má vydanú emisiu CP, informácie o nadchádzajúcej corporate action, 
poskytne mu peňažné prostriedky alebo vydá CP, ak je výsledkom spracovania corporate action distribúcia 
CP. Depozitár potom danú CA realizuje prostredníctvom svojich účastníkov a sprostredkovateľov až po koneč-
ného majiteľa. Pri povinných corporate actions sa uplatňuje prístup zhora-nadol tzn. iniciuje ich emitent a len  
v prípade, ak existuje voľba, corporate action sa poskytne na základe príkazu investora. V prípade dobrovoľ-
ných corporate events sa používa prístup zdola-nahor v prípade individuálneho investora, avšak informácia  
o corporate action sa povinne zasiela všetkým držiteľom CP. Definície kľúčových dátumov ako aj definície  
corporate actions boli dohodnuté v rámci celej EÚ, pričom trhové štandardy pre corporate actions boli prijaté 
relevantnými európskymi obchodnými asociáciami. 
Zodpovednosť za ich skutočnú implementáciu na národnej úrovni majú tzv. trhové implementačné skupi-
ny („MIGs“) v jednotlivých krajinách Na európskej úrovni ju zabezpečuje európska trhová implementačná  
skupina („E-MIG“). Posledný monitoring stavu implementácie trhových CA štandardov realizovala E-MIG na  
svojom zasadnutí v novembri 2016. E-MIG skonštatovala, že na 8 hlavných trhoch je celkovo dobrá úroveň súladu  
so všetkými štandardmi. Takmer úplný súlad s prioritnými štandardmi sa na väčšine hlavných trhoch očakáva  
v rokoch 2017/2018. Na ostatných trhoch sú výsledky implementácie rôzne. Prednášajúci upozornil zúčastne-
ných, že aj keď krajiny vykazujú plnenie trhových štandardov pre corporate actions, ich skutočné plnenie sa 
preverí v praxi, čo v niektorých prípadoch môže viesť k neplneniu štandardov na niektorých trhoch. 

AKO JE NA TOM STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA? 
V krajinách strednej a východnej Európy (CEE), kde je pomerne slabá implementácia týchto štandardov na trhu, 
by veľké banky mali pomôcť trhom v CEE plniť tieto štandardy. Zároveň Ben van der Velpen uviedol, že custo-
diáni v CEE vyjadrili záujem plniť väčšiu úlohu v harmonizácii CEE s trhovými štandardmi pre corporate actions. 
Prednášajúci vyjadril názor, že všetky depozitáre, ktoré chcú migrovať na T2S by pred tým mali splniť T2S štan-
dardy pre corporate actions, čo dnes splnené nie je. Súlad s T2S štandardmi pre corporate actions v rámci T2S 
monitoruje podskupina Corporate Actions Sub-group (CASG). Výhody T2S v cezhraničných prevodoch sa začnú 
prejavovať až keď každý zúčastnený depozitár implementuje všetky štandardy pre corporate actions, keď budú 
zriadené prepojenia medzi depozitármi a tým vytvorené porovnateľné prostredie; vtedy si depozitáre môžu 
začať konkurovať cenami, kvalitou a pridanou hodnotou čo sa týka obsluhy aktív. 

© CDCP SR 2017. Všetky práva sú vyhradené. 
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25. výročie sme oslávili na divadelnom večierku 
Tento rok si pripomíname už 25. výročie vzniku CDCP.  
Pri tejto slávnostnej príležitosti sa júni tohto 
roku zástupcovia CDCP stretli spolu s vybranými  
hosťami z radov členov a klientov v komornej  
atmosfére Divadla vo veži. Účastníci privátneho 
večierka si mali možnosť vychutnať herecký kon-
cert Maroša Kramára a Jozefa Hrčku v predstave-
ní hry „Tajomné variácie“. Po divadelnom zážitku  
nasledoval raut, ktorý okrem chutného občerstve-
nia poskytol priestor pre neformálne priateľské  
rozhovory. Pozvaní hostia si okrem umeleckých dojmov  
zo stretnutia odniesli aj dobrý pocit z príjemne  
stráveného večera, čo potvrdili vlastnými slovami: 

 
„Predstavenie bolo výnimočné, herecké výkony dokonale, atmosféra mimoriadne príjemná Naozaj krásny večer  
a som rada, že som mohla s Vami zdieľať ten zážitok.“ V. H. 

„Dovoľte mi aj touto cestou poďakovať sa za „nevšedný príbeh” nielen prezentovaný nevšednými hercami,  
ale aj za možnosť zažiť ho s nevšednými ľuďmi.“ Q. M.

„Ďakujem pekne za príjemný večer.“ K. M.

© CDCP SR 2017. Všetky práva sú vyhradené. 

V i a c  i n f o r m á c i í  n a  w w w . c d c p . s k

V krajinách  strednej  a východnej  Európy  (CEE),  kde  je  pomerne  slabá  implementácia  týchto

štandardov na trhu pričom veľké banky v CEE by mali  pomôcť trhom v CEE plniť  tieto štandardy.

Zároveň  Ben  van  der  Velpen  uviedol,  že  custodiáni  v CEE  vyjadrili  záujem  plniť  väčšiu  úlohu

v harmonizácii CEE s trhovými štandardmi pre corporate actions. Prednášajúci vyjadril názor, že všetky

depozitáre, ktoré chcú migrovať na T2S by pred tým mali splniť T2S štandardy pre corporate actions,

čo  dnes  splnené  nie  je.  Súlad  s T2S  štandardmi  pre  corporate  actions  v rámci  T2S  monitoruje

podskupina Corporate Actions Sub-group (CASG). Výhody T2S v cezhraničných prevodoch sa začnú

prejavovať až keď každý zúčastnený depozitár implementuje všetky štandardy pre corporate actions,

keď budú zriadené prepojenia medzi depozitármi a tým vytvorené porovnateľné prostredie; vtedy si

depozitáre môžu začať konkurovať cenami, kvalitou a pridanou hodnotou čo sa týka obsluhy aktív. 

25. výročie sme oslávili na divadelnom večierku  

Tento  rok  si  pripomíname  už  25.  výročie  vzniku

CDCP. Pri tejto slávnostnej príležitosti sa júni tohto

roku  zástupcovia  CDCP  stretli  spolu  s  vybranými

hosťami   z radov  členov   a klientov  v komornej

atmosfére  Divadla  vo  veži.  Účastníci  privátneho

večierka si mali možnosť vychutnať herecký  koncert

Maroša  Kramára  a Jozefa  Hrčku  v predstavení  hry

„Tajomné  variácie“.  Po  divadelnom  zážitku

nasledoval raut, ktorý okrem chutného občerstvenia

poskytol  priestor pre  neformálne

priateľské rozhovory.   Pozvaní  hostia  si  okrem

umeleckých dojmov zo stretnutia odniesli aj dobrý

pocit  z príjemne  stráveného  večera,  čo  potvrdili

vlastnými slovami:  

„Predstavenie  bolo  výnimočné,  herecké  výkony

dokonale,  atmosféra  mimoriadne  príjemná Naozaj

krásny  večer  a  som  rada,  že  som  mohla  s  Vami

zdieľať ten zážitok.“ V. H. 

„Dovoľte  mi  aj  touto  cestou  poďakovať  sa  za

„nevšedný príbeh” nielen prezentovaný nevšednými

hercami,  ale  aj  za možnosť zažiť  ho s nevšednými

ľuďmi.“ Q. M.

„Ďakujem pekne za príjemný večer.“ K. M.

10

V krajinách  strednej  a východnej  Európy  (CEE),  kde  je  pomerne  slabá  implementácia  týchto

štandardov na trhu pričom veľké banky v CEE by mali  pomôcť trhom v CEE plniť  tieto štandardy.

Zároveň  Ben  van  der  Velpen  uviedol,  že  custodiáni  v CEE  vyjadrili  záujem  plniť  väčšiu  úlohu

v harmonizácii CEE s trhovými štandardmi pre corporate actions. Prednášajúci vyjadril názor, že všetky

depozitáre, ktoré chcú migrovať na T2S by pred tým mali splniť T2S štandardy pre corporate actions,

čo  dnes  splnené  nie  je.  Súlad  s T2S  štandardmi  pre  corporate  actions  v rámci  T2S  monitoruje

podskupina Corporate Actions Sub-group (CASG). Výhody T2S v cezhraničných prevodoch sa začnú

prejavovať až keď každý zúčastnený depozitár implementuje všetky štandardy pre corporate actions,

keď budú zriadené prepojenia medzi depozitármi a tým vytvorené porovnateľné prostredie; vtedy si

depozitáre môžu začať konkurovať cenami, kvalitou a pridanou hodnotou čo sa týka obsluhy aktív. 

25. výročie sme oslávili na divadelnom večierku  

Tento  rok  si  pripomíname  už  25.  výročie  vzniku

CDCP. Pri tejto slávnostnej príležitosti sa júni tohto

roku  zástupcovia  CDCP  stretli  spolu  s  vybranými

hosťami   z radov  členov   a klientov  v komornej

atmosfére  Divadla  vo  veži.  Účastníci  privátneho

večierka si mali možnosť vychutnať herecký  koncert

Maroša  Kramára  a Jozefa  Hrčku  v predstavení  hry

„Tajomné  variácie“.  Po  divadelnom  zážitku

nasledoval raut, ktorý okrem chutného občerstvenia

poskytol  priestor pre  neformálne

priateľské rozhovory.   Pozvaní  hostia  si  okrem

umeleckých dojmov zo stretnutia odniesli aj dobrý

pocit  z príjemne  stráveného  večera,  čo  potvrdili

vlastnými slovami:  

„Predstavenie  bolo  výnimočné,  herecké  výkony

dokonale,  atmosféra  mimoriadne  príjemná Naozaj

krásny  večer  a  som  rada,  že  som  mohla  s  Vami

zdieľať ten zážitok.“ V. H. 

„Dovoľte  mi  aj  touto  cestou  poďakovať  sa  za

„nevšedný príbeh” nielen prezentovaný nevšednými

hercami,  ale  aj  za možnosť zažiť  ho s nevšednými

ľuďmi.“ Q. M.

„Ďakujem pekne za príjemný večer.“ K. M.
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