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Spracovanie prevodných príkazov 
 

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“ alebo 
„centrálny depozitár“) v roku 2020 vykonal prevody cenných papierov  
s finančným vyrovnaním v celkovej trhovej hodnote 22,9 mld. EUR. Z pohľadu 
počtu príkazov centrálny depozitár spracoval vo svojom systéme vyrovnania 
cenných papierov celkom 8 542 príkazov na prevod cenných papierov proti platbe. 
Priemerný denný objem cenných papierov vyrovnaných v systéme CDCP proti 
platbe za uvedené obdobie dosiahol hodnotu 88,6 mil. EUR a priemerný denný 
počet uvedených prevodných príkazov bol v počte 33. V porovnaní so stavom 
v roku 2019, celkový objem cenných papierov prevedených v systéme vyrovnania 
cenných papierov proti platbe vzrástol o 179,22 %, čo v hodnotovom vyjadrení 
predstavuje medziročný nárast o 14,67 mld. EUR. Počet spracovaných prevodných 
príkazov sa znížil o 478 príkazov, čo v porovnaní s rokom 2019 znamená pokles 
o 5,3 %. 

Prevody 
s finančným 
vyrovnaním  

Cenné papiere prevedené v priebehu roka 2020 bez finančného vyrovnania 
dosiahli objem 40,98 mld. EUR - vyjadrené v menovitej hodnote. Priemerný denný 
objem takýchto prevodov predstavoval hodnotu 158,84 mil. EUR. V roku 2020 
bolo spracovaných celkom 6 599 príkazov na prevod cenných papierov bez 
finančného vyrovnania a ich priemerný denný počet bol 26 príkazov. Celkový 
objem cenných papierov prevedených bez finančného vyrovnania sa v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom zvýšil o 14,68 mld. EUR, čo znamená medziročný 
nárast o 55,81 %. Oproti roku 2019 sa počet prevodných príkazov na prevod bez 
finančného vyrovnania spracovaných v centrálnom depozitári v roku 2020 znížil 
o 15 875 príkazov, toto predstavuje medziročný pokles počtu príkazov o 70,64 %. 

Prevody bez 
finančného 
vyrovnania 

 

V CDCP bolo v roku 2020 vydaných spolu 142 nových emisií zaknihovaných 
cenných papierov, ktorých menovitá hodnota tvorila celkový objem 20,15 
mld. EUR. Ku koncu sledovaného roka boli z týchto emisií na účty pripísané cenné 
papiere v hodnote 12,2 mld. EUR. Najväčší podiel na objeme nových cenných 
papierov tvorili dlhopisy, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch , a to vo výške 
15,64 mld. EUR. Druhý najvyšší podiel na nových emisiách v hodnote 4,32 mld. 
EUR bol zaznamenaný pri kategórii Iné cenné papiere a akcie vydané v roku 2020 
dosiahli objem 192,67 mil. EUR. Celkom bolo vydaných 87 nových emisií dlhopisov, 
38 emisí akcií, a 17 emisií cenných papierov v skupine označenej ako Iné cenné 
papiere, pričom v tejto skupine v danom roku boli zahrnuté aj štyri emisie štátnych 
pokladničných poukážok. V roku 2020 nebola vydaná ani jedna emisia 
zaknihovaných podielových listov alebo družstevných podielnických listov.  

Nové emisie 
vydané 
v priebehu roka  

V priebehu roka 2020 boli zo zaknihovaných cenných papierov vedených 
v registri emitenta zrušené cenné papiere v objeme 6,76 mld. EUR v menovitej 
hodnote. Zrušené cenné papiere tvorili spolu 155 emisií, pričom z tohto počtu bolo 
24 emisií vymazaných z registra emitenta na základe údajov z elektronického 
obchodného registra. Najväčší úbytok nastal v dlhopisoch, kde bolo zrušených 91 
emisií s celkovým objemom 4,58 mld. EUR. Nasledovalo 41 zrušených emisií akcií 
s objemom 0,166 mld. EUR, 16 emisií iných druhov cenných papierov s objemom 
2,02 mld. EUR a nakoniec družstevné podielnické listy v objeme 3,95 mil. EUR, 
ktoré tvorili 7 emisií. V roku 2020 nebola zrušená ani jedna emisia podielových 
listov. 

Zrušené emisie 
v priebehu roka  

 

Objemy cenných papierov v evidencii CDCP 
 

Ku dňu 31.12.2020 boli na účty majiteľov, klientské účty a držiteľské účty 
(ďalej len „účty“) pripísané zaknihované cenné papiere v celkovom objeme, 
vyjadrenom v menovitej hodnote, 94,7 mld. EUR. Najvyšší podiel z uvedenej 
hodnoty predstavovali dlhopisy a to 55,2 mld. EUR. Objem akcií, ktoré boli na 
účtoch evidované ku koncu roka 2020 zaznamenal výšku 36,95 mld. EUR a objem 
emisií iných zaknihovaných cenných papierov, kde sú zahrnuté aj emisie štátnych 
pokladničných poukážok, dosiahol výšku 2,45 mld. EUR. Celkový počet emisií 
zaknihovaných akcií vydaných v CDCP k 31.12.2020 predstavoval 1 732 emisií. 
Počet vydaných emisií dlhopisov bol 551, pričom družstevných podielnických listov 
bolo zaregistrovaných 224 emisií. Počet a objem emisií zaknihovaných podielových 
listov vydaných v CDCP zostal aj v roku 2020 nezmenený - bolo registrovaných 16 
emisií a ich celkový objem predstavoval 3,35 mil. EUR. Ku koncu decembra 2020 
bolo v kategórii „Iné emisie“ zaregistrovaných 34 emisií. 

V roku 2020 celkový objem zaknihovaných cenných papierov vydaných 
v CDCP vzrástol o 10,94 percenta v porovnaní s predchádzajúcim rokom, pričom 
uvedený nárast vyjadrený v menovitej hodnote predstavuje hodnotu 
9,34 mld. EUR. Najvyšší prírastok v roku 2020 zaznamenali dlhopisy, ktorých objem 
vyjadrený v menovitej hodnote vzrástol o 7,16 mld. EUR. Objem cenných 
papierov v kategórii Iné cenné papiere sa zvýšil o 2,15 mld. EUR a objem emisí 
zaknihovaných akcií vzrástol o 31,12 mil. EUR. Pokles bol zaznamenaný pri 
objeme družstevných podielnickych listov a to o 0,864 mil. EUR. Podielové listy 
medziročne nezaznamenali žiadnu zmenu a ku koncu roka 2020 bol ich objem 3,35 
mil. EUR. 

Stav na účtoch 
majiteľov ku 
koncu roka  

 

Registre emitenta, zoznamy akcionárov a ostatné služby 
 

CDCP k 31.12.2020 viedol register emitenta pre 1 414 emitentov 
zaknihovaných cenných papierov a pre jedného zahraničného emitenta cenných 
papierov je evidovaná jedna emisia v osobitnej evidencii zahraničných cenných 
papierov. Z emisií uvedeného počtu domácich emitentov bol na účet majiteľa, 
klientský účet alebo na držiteľský účet pripísaný aspoň jeden cenný papier. Počet 
emitentov, ktorým CDCP viedol register emitenta bol v porovnaní s rokom 2019 
nižší o 12 emitentov (-0,84 % medziročne). 

Vedenie registra 
emitenta  

Centrálny depozitár viedol v roku 2020 zoznam akcionárov pre 3 702 
emitentov listinných akcií na meno, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
predstavuje nárast v počte emitentov o 21 (0,57 % medziročne). 

Emitenti 
listinných akcií  

 

CDCP poskytuje služby aj na základe písomných žiadostí alebo príkazov. 
V roku 2020 CDCP vybavil celkom 15 500 žiadostí na rodné číslo alebo IČO 
zaslaných oprávnenými osobami podľa §110 zákona č.566/2001 Z.z. o cenných 
papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov. Z uvedeného 
počtu bolo 8 030 žiadostí súdov, 2 852 žiadostí exekútorov, 2 612 žiadostí 
doručených z PZ/NBS/NBÚ a 479 žiadostí daňových a colných úradov (služby sú 
poskytované bezplatne). V porovnaní s rokom 2019 CDCP vybavil o 1 095 žiadostí 
na rodné číslo alebo IČO menej, čo predstavuje pokles o 6,6 % medziročne. 

V roku 2020 CDCP súčasne vybavil celkom 17 200 písomných žiadostí 
fyzických a právnických osôb o služby typu zmena majiteľa, výpis z účtu alebo 
zmena osobných údajov a pod. 

Služby na základe 
písomnej žiadosti 

 



OBJEM A POČET PREVODOV SPOLU
Value and Number of Transfers Total

POČET PREVÁDZKOVÝCH DNÍ/Number of Operation days

CELKOVÝ OBJEM V EUR /Total Value in EUR

PRIEMERNÝ DENNÝ OBJEM V EUR / Average Daily Value in EUR

POČET PREVODOV / Number of Transfers

PRIEMERNÝ DENNÝ POČET PREVODOV / Average Daily Number of Transfers

OBJEM A POČET PREVODOV S FINANČNÝM VYROVNANÍM
Value and Number of DvP Transfers 

CELKOVÝ OBJEM V EUR - Trhová hodnota /Total Value in EUR - Market Value

PRIEMERNÝ DENNÝ OBJEM V EUR /Average Daily Value in EUR

POČET PREVODOV /Number of Transfers

PRIEMERNÝ DENNÝ POČET PREVODOV /Average Daily Number of Transfers

OBJEM A POČET PREVODOV BEZ FINANČNÉHO VYROVNANIA
Value and Number of FoP Transfers

CELKOVÝ OBJEM V EUR - Nominálna hodnota

Total Value in EUR - Nominal Value

PRIEMERNÝ DENNÝ OBJEM V EUR/Average Daily Value in EUR

POČET PREVODOV/Number of Transfers

PRIEMERNÝ DENNÝ POČET PREVODOV/Average Daily Number of Transfers

OBJEM ZAKNIHOVANÝCH CP V MENOVITEJ HODNOTE - STAV KU KONCU ROKA
Nominal Value of Book-entry Securities - as of End of the Year

OBJEM SPOLU V EUR /Value Total in EUR

AKCIE /Shares

  z toho: nekonvertované akcie / out of that: non-converted shares*

DLHOPISY /Bonds

PODIELOVÉ LISTY /Units

DRUŽSTEVNÉ PODIELNÍCKE LISTY / Co-operative Units

INÉ /Others
* emisie v menovitej hodnote v SKK prepočítané pre informáciu konverzným kurzom / issues in SKK converted to EUR for information purpose at a conversion rate

OBJEM A POČET PREVODOV SPOLU - 2020
Value and Number of Transfers - Total in 2020

OBJEM V EUR POČET POČET OBJEM V EUR

Value in EUR No.of Transfers No.of Transfers Value in EUR

 01.2020 943 892 943 597 639

02.2020 698 796 679 676 566

03.2020 1 527 750 330 778 549

04.2020 5 564 572 381 747 435

05.2020 7 235 894 271 937 456

06.2020 2 921 898 124 750 553

07.2020 771 885 821 660 406

08.2020 378 278 449 467 517

09.2020 749 393 345 797 428

10.2020 541 604 488 667 447

11.2020 512 588 938 663 364

12.2020 1 004 278 558 803 1 239

SUM 22 850 834 327 8 542 6 599

22 850 834 327 8 183 832 325

9 0208 542

2020

31 968 09588 569 125

40 981 147 700 26 302 465 335

36 954 531 596

55 195 314 142

3 349 864

2 451 894 229

1 027

2 042

94 691 474 704

2020

1 278 946 291

2020

1 242

1 327

1 182

1 393

20192020

256258

301 385 873

48 038 931 173

3 349 864

2019

37 079 139 41536 923 414 551

3 349 864

85 354 330 405 82 700 325 102

12359

134 712 100247 410 783

3533

22 4746 599

158 841 658

2019

34 486 297 66063 831 982 026

31 49415 141

2019 2018

26

102 744 005

88

PREVODY DvP - TRHOVÁ HODNOTA

1 225

5 194 855 835

4 452 358 290 7 374 256 414

1 984 745 733

3 944 712 875

No.of Transfers

1 779 398 457

1 780 039 609

PREVODY FoP - NOMINÁLNA HODNOTA PREVODY SPOLU

Transfers TotalFoP Transfers - Nominal Value

OBJEM V EUR

Value in EUR

2 723 932 552

DvP Transfers - Market Value

1 623 816 2361 477 268 105

1 737 746 193

44 245 679 156

1 606 467 284

1 236

1 303

1 066

984

POČET

2 436 542 872

6 845 934 271

2 409 877 788

3 790 579 7172 786 301 159

4 142 382 304

2 456 642 472

40 981 147 700 63 831 982 027 15 141

86 384 873 87 248 944 93 210 376

3 403 108 387

14 081 828 542

3 228 528 293

4 891 775 649

1 114

6 205 773 376

1 897 288 850

4 678 023 046

10 759 428 216

Spracovanie prevodných príkazov 
 

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“ alebo 
„centrálny depozitár“) v roku 2020 vykonal prevody cenných papierov  
s finančným vyrovnaním v celkovej trhovej hodnote 22,9 mld. EUR. Z pohľadu 
počtu príkazov centrálny depozitár spracoval vo svojom systéme vyrovnania 
cenných papierov celkom 8 542 príkazov na prevod cenných papierov proti platbe. 
Priemerný denný objem cenných papierov vyrovnaných v systéme CDCP proti 
platbe za uvedené obdobie dosiahol hodnotu 88,6 mil. EUR a priemerný denný 
počet uvedených prevodných príkazov bol v počte 33. V porovnaní so stavom 
v roku 2019, celkový objem cenných papierov prevedených v systéme vyrovnania 
cenných papierov proti platbe vzrástol o 179,22 %, čo v hodnotovom vyjadrení 
predstavuje medziročný nárast o 14,67 mld. EUR. Počet spracovaných prevodných 
príkazov sa znížil o 478 príkazov, čo v porovnaní s rokom 2019 znamená pokles 
o 5,3 %. 

Prevody 
s finančným 
vyrovnaním  

Cenné papiere prevedené v priebehu roka 2020 bez finančného vyrovnania 
dosiahli objem 40,98 mld. EUR - vyjadrené v menovitej hodnote. Priemerný denný 
objem takýchto prevodov predstavoval hodnotu 158,84 mil. EUR. V roku 2020 
bolo spracovaných celkom 6 599 príkazov na prevod cenných papierov bez 
finančného vyrovnania a ich priemerný denný počet bol 26 príkazov. Celkový 
objem cenných papierov prevedených bez finančného vyrovnania sa v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom zvýšil o 14,68 mld. EUR, čo znamená medziročný 
nárast o 55,81 %. Oproti roku 2019 sa počet prevodných príkazov na prevod bez 
finančného vyrovnania spracovaných v centrálnom depozitári v roku 2020 znížil 
o 15 875 príkazov, toto predstavuje medziročný pokles počtu príkazov o 70,64 %. 

Prevody bez 
finančného 
vyrovnania 

 

V CDCP bolo v roku 2020 vydaných spolu 142 nových emisií zaknihovaných 
cenných papierov, ktorých menovitá hodnota tvorila celkový objem 20,15 
mld. EUR. Ku koncu sledovaného roka boli z týchto emisií na účty pripísané cenné 
papiere v hodnote 12,2 mld. EUR. Najväčší podiel na objeme nových cenných 
papierov tvorili dlhopisy, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch , a to vo výške 
15,64 mld. EUR. Druhý najvyšší podiel na nových emisiách v hodnote 4,32 mld. 
EUR bol zaznamenaný pri kategórii Iné cenné papiere a akcie vydané v roku 2020 
dosiahli objem 192,67 mil. EUR. Celkom bolo vydaných 87 nových emisií dlhopisov, 
38 emisí akcií, a 17 emisií cenných papierov v skupine označenej ako Iné cenné 
papiere, pričom v tejto skupine v danom roku boli zahrnuté aj štyri emisie štátnych 
pokladničných poukážok. V roku 2020 nebola vydaná ani jedna emisia 
zaknihovaných podielových listov alebo družstevných podielnických listov.  

Nové emisie 
vydané 
v priebehu roka  

V priebehu roka 2020 boli zo zaknihovaných cenných papierov vedených 
v registri emitenta zrušené cenné papiere v objeme 6,76 mld. EUR v menovitej 
hodnote. Zrušené cenné papiere tvorili spolu 155 emisií, pričom z tohto počtu bolo 
24 emisií vymazaných z registra emitenta na základe údajov z elektronického 
obchodného registra. Najväčší úbytok nastal v dlhopisoch, kde bolo zrušených 91 
emisií s celkovým objemom 4,58 mld. EUR. Nasledovalo 41 zrušených emisií akcií 
s objemom 0,166 mld. EUR, 16 emisií iných druhov cenných papierov s objemom 
2,02 mld. EUR a nakoniec družstevné podielnické listy v objeme 3,95 mil. EUR, 
ktoré tvorili 7 emisií. V roku 2020 nebola zrušená ani jedna emisia podielových 
listov. 

Zrušené emisie 
v priebehu roka  

 

Objemy cenných papierov v evidencii CDCP 
 

Ku dňu 31.12.2020 boli na účty majiteľov, klientské účty a držiteľské účty 
(ďalej len „účty“) pripísané zaknihované cenné papiere v celkovom objeme, 
vyjadrenom v menovitej hodnote, 94,7 mld. EUR. Najvyšší podiel z uvedenej 
hodnoty predstavovali dlhopisy a to 55,2 mld. EUR. Objem akcií, ktoré boli na 
účtoch evidované ku koncu roka 2020 zaznamenal výšku 36,95 mld. EUR a objem 
emisií iných zaknihovaných cenných papierov, kde sú zahrnuté aj emisie štátnych 
pokladničných poukážok, dosiahol výšku 2,45 mld. EUR. Celkový počet emisií 
zaknihovaných akcií vydaných v CDCP k 31.12.2020 predstavoval 1 732 emisií. 
Počet vydaných emisií dlhopisov bol 551, pričom družstevných podielnických listov 
bolo zaregistrovaných 224 emisií. Počet a objem emisií zaknihovaných podielových 
listov vydaných v CDCP zostal aj v roku 2020 nezmenený - bolo registrovaných 16 
emisií a ich celkový objem predstavoval 3,35 mil. EUR. Ku koncu decembra 2020 
bolo v kategórii „Iné emisie“ zaregistrovaných 34 emisií. 

V roku 2020 celkový objem zaknihovaných cenných papierov vydaných 
v CDCP vzrástol o 10,94 percenta v porovnaní s predchádzajúcim rokom, pričom 
uvedený nárast vyjadrený v menovitej hodnote predstavuje hodnotu 
9,34 mld. EUR. Najvyšší prírastok v roku 2020 zaznamenali dlhopisy, ktorých objem 
vyjadrený v menovitej hodnote vzrástol o 7,16 mld. EUR. Objem cenných 
papierov v kategórii Iné cenné papiere sa zvýšil o 2,15 mld. EUR a objem emisí 
zaknihovaných akcií vzrástol o 31,12 mil. EUR. Pokles bol zaznamenaný pri 
objeme družstevných podielnickych listov a to o 0,864 mil. EUR. Podielové listy 
medziročne nezaznamenali žiadnu zmenu a ku koncu roka 2020 bol ich objem 3,35 
mil. EUR. 

Stav na účtoch 
majiteľov ku 
koncu roka  

 

Registre emitenta, zoznamy akcionárov a ostatné služby 
 

CDCP k 31.12.2020 viedol register emitenta pre 1 414 emitentov 
zaknihovaných cenných papierov a pre jedného zahraničného emitenta cenných 
papierov je evidovaná jedna emisia v osobitnej evidencii zahraničných cenných 
papierov. Z emisií uvedeného počtu domácich emitentov bol na účet majiteľa, 
klientský účet alebo na držiteľský účet pripísaný aspoň jeden cenný papier. Počet 
emitentov, ktorým CDCP viedol register emitenta bol v porovnaní s rokom 2019 
nižší o 12 emitentov (-0,84 % medziročne). 

Vedenie registra 
emitenta  

Centrálny depozitár viedol v roku 2020 zoznam akcionárov pre 3 702 
emitentov listinných akcií na meno, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
predstavuje nárast v počte emitentov o 21 (0,57 % medziročne). 

Emitenti 
listinných akcií  

 

CDCP poskytuje služby aj na základe písomných žiadostí alebo príkazov. 
V roku 2020 CDCP vybavil celkom 15 500 žiadostí na rodné číslo alebo IČO 
zaslaných oprávnenými osobami podľa §110 zákona č.566/2001 Z.z. o cenných 
papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov. Z uvedeného 
počtu bolo 8 030 žiadostí súdov, 2 852 žiadostí exekútorov, 2 612 žiadostí 
doručených z PZ/NBS/NBÚ a 479 žiadostí daňových a colných úradov (služby sú 
poskytované bezplatne). V porovnaní s rokom 2019 CDCP vybavil o 1 095 žiadostí 
na rodné číslo alebo IČO menej, čo predstavuje pokles o 6,6 % medziročne. 

V roku 2020 CDCP súčasne vybavil celkom 17 200 písomných žiadostí 
fyzických a právnických osôb o služby typu zmena majiteľa, výpis z účtu alebo 
zmena osobných údajov a pod. 

Služby na základe 
písomnej žiadosti 

 



REGISTRE EMITENTA A ZOZNAMY AKCIONÁROV
Issuer´s Registers and Lists of Shareholders

NOVÉ EMISIE ZAKNIHOVANÝCH CP VYDANÝCH V CDCP - MENOVITÁ HODNOTA
New Issues of Book-entry Securities issued in CDCP - Nominal Value

 OBJEM SPOLU / Value Total 142

          AKCIE / Shares 38

          DLHOPISY / Bonds 87

          PODIELOVÉ LISTY / Units 0

          DRUŽSTEVNÉ PODIELNÍCKE LISTY / Co-operative Units 0

          INÉ / Others 17

Canceled Issues of Book-entry Securities including issues with change of form to paper securities - Face Value

POČET EMISIÍ

 OBJEM SPOLU / Value Total 155

          AKCIE / Shares 41

          DLHOPISY / Bonds 91

          PODIELOVÉ LISTY / Units 0

          DRUŽSTEVNÉ PODIELNÍCKE LISTY / Co-operative Units 7

          INÉ / Others 16

Issues deleted from the issuer's registration on the basis of data from electronic companies register

        POČET EMISIÍ /Number of issues

EMISIE VYMAZANÉ Z REGISTRA EMITENTA NA ZÁKLADE ÚDAJOV Z ELEKTRONICKÉHO OBCHODNÉHO REGISTRA

24

2020

2018

1 414 1 461

3 681 3 652

ZRUŠENÉ EMISIE ZAKNIHOVANÝCH CP VRÁTANE EMISIÍ, PRI KTORÝCH DOŠLO KU ZMENE PODOBY NA LISTINNÉ - 

MENOVITÁ HODNOTA

No. of Issues

6 763 692 348

166 366 076

4 575 470 421

0

2 017 906 183

Value in EUR

4 321 881 140

No. of Issues

POČET EMISIÍ

20 149 573 930

192 674 290

OBJEM V EUR

15 635 018 500

0

2020 2019

3 949 668

0

POČET EMITENTOV LISTINNÝCH AKCIÍ NA MENO, KTORÝM CDCP 

VEDIE ZOZNAM AKCIONÁROV /Number of Issuers of registered 

paper shares for whom the CDCP administers the List of 

Shareholders

POČET EMITENTOV ZAKNIHOVANÝCH CP, KTORÝM CDCP VEDIE 

REGISTER EMITENTA /Number of Issuers for whom the CDCP 

administers the issuer´s register

Value in EUR

OBJEM V EUR

3 702

1 426

Spracovanie prevodných príkazov 
 

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“ alebo 
„centrálny depozitár“) v roku 2020 vykonal prevody cenných papierov  
s finančným vyrovnaním v celkovej trhovej hodnote 22,9 mld. EUR. Z pohľadu 
počtu príkazov centrálny depozitár spracoval vo svojom systéme vyrovnania 
cenných papierov celkom 8 542 príkazov na prevod cenných papierov proti platbe. 
Priemerný denný objem cenných papierov vyrovnaných v systéme CDCP proti 
platbe za uvedené obdobie dosiahol hodnotu 88,6 mil. EUR a priemerný denný 
počet uvedených prevodných príkazov bol v počte 33. V porovnaní so stavom 
v roku 2019, celkový objem cenných papierov prevedených v systéme vyrovnania 
cenných papierov proti platbe vzrástol o 179,22 %, čo v hodnotovom vyjadrení 
predstavuje medziročný nárast o 14,67 mld. EUR. Počet spracovaných prevodných 
príkazov sa znížil o 478 príkazov, čo v porovnaní s rokom 2019 znamená pokles 
o 5,3 %. 

Prevody 
s finančným 
vyrovnaním  

Cenné papiere prevedené v priebehu roka 2020 bez finančného vyrovnania 
dosiahli objem 40,98 mld. EUR - vyjadrené v menovitej hodnote. Priemerný denný 
objem takýchto prevodov predstavoval hodnotu 158,84 mil. EUR. V roku 2020 
bolo spracovaných celkom 6 599 príkazov na prevod cenných papierov bez 
finančného vyrovnania a ich priemerný denný počet bol 26 príkazov. Celkový 
objem cenných papierov prevedených bez finančného vyrovnania sa v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom zvýšil o 14,68 mld. EUR, čo znamená medziročný 
nárast o 55,81 %. Oproti roku 2019 sa počet prevodných príkazov na prevod bez 
finančného vyrovnania spracovaných v centrálnom depozitári v roku 2020 znížil 
o 15 875 príkazov, toto predstavuje medziročný pokles počtu príkazov o 70,64 %. 

Prevody bez 
finančného 
vyrovnania 

 

V CDCP bolo v roku 2020 vydaných spolu 142 nových emisií zaknihovaných 
cenných papierov, ktorých menovitá hodnota tvorila celkový objem 20,15 
mld. EUR. Ku koncu sledovaného roka boli z týchto emisií na účty pripísané cenné 
papiere v hodnote 12,2 mld. EUR. Najväčší podiel na objeme nových cenných 
papierov tvorili dlhopisy, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch , a to vo výške 
15,64 mld. EUR. Druhý najvyšší podiel na nových emisiách v hodnote 4,32 mld. 
EUR bol zaznamenaný pri kategórii Iné cenné papiere a akcie vydané v roku 2020 
dosiahli objem 192,67 mil. EUR. Celkom bolo vydaných 87 nových emisií dlhopisov, 
38 emisí akcií, a 17 emisií cenných papierov v skupine označenej ako Iné cenné 
papiere, pričom v tejto skupine v danom roku boli zahrnuté aj štyri emisie štátnych 
pokladničných poukážok. V roku 2020 nebola vydaná ani jedna emisia 
zaknihovaných podielových listov alebo družstevných podielnických listov.  

Nové emisie 
vydané 
v priebehu roka  

V priebehu roka 2020 boli zo zaknihovaných cenných papierov vedených 
v registri emitenta zrušené cenné papiere v objeme 6,76 mld. EUR v menovitej 
hodnote. Zrušené cenné papiere tvorili spolu 155 emisií, pričom z tohto počtu bolo 
24 emisií vymazaných z registra emitenta na základe údajov z elektronického 
obchodného registra. Najväčší úbytok nastal v dlhopisoch, kde bolo zrušených 91 
emisií s celkovým objemom 4,58 mld. EUR. Nasledovalo 41 zrušených emisií akcií 
s objemom 0,166 mld. EUR, 16 emisií iných druhov cenných papierov s objemom 
2,02 mld. EUR a nakoniec družstevné podielnické listy v objeme 3,95 mil. EUR, 
ktoré tvorili 7 emisií. V roku 2020 nebola zrušená ani jedna emisia podielových 
listov. 

Zrušené emisie 
v priebehu roka  

 

Objemy cenných papierov v evidencii CDCP 
 

Ku dňu 31.12.2020 boli na účty majiteľov, klientské účty a držiteľské účty 
(ďalej len „účty“) pripísané zaknihované cenné papiere v celkovom objeme, 
vyjadrenom v menovitej hodnote, 94,7 mld. EUR. Najvyšší podiel z uvedenej 
hodnoty predstavovali dlhopisy a to 55,2 mld. EUR. Objem akcií, ktoré boli na 
účtoch evidované ku koncu roka 2020 zaznamenal výšku 36,95 mld. EUR a objem 
emisií iných zaknihovaných cenných papierov, kde sú zahrnuté aj emisie štátnych 
pokladničných poukážok, dosiahol výšku 2,45 mld. EUR. Celkový počet emisií 
zaknihovaných akcií vydaných v CDCP k 31.12.2020 predstavoval 1 732 emisií. 
Počet vydaných emisií dlhopisov bol 551, pričom družstevných podielnických listov 
bolo zaregistrovaných 224 emisií. Počet a objem emisií zaknihovaných podielových 
listov vydaných v CDCP zostal aj v roku 2020 nezmenený - bolo registrovaných 16 
emisií a ich celkový objem predstavoval 3,35 mil. EUR. Ku koncu decembra 2020 
bolo v kategórii „Iné emisie“ zaregistrovaných 34 emisií. 

V roku 2020 celkový objem zaknihovaných cenných papierov vydaných 
v CDCP vzrástol o 10,94 percenta v porovnaní s predchádzajúcim rokom, pričom 
uvedený nárast vyjadrený v menovitej hodnote predstavuje hodnotu 
9,34 mld. EUR. Najvyšší prírastok v roku 2020 zaznamenali dlhopisy, ktorých objem 
vyjadrený v menovitej hodnote vzrástol o 7,16 mld. EUR. Objem cenných 
papierov v kategórii Iné cenné papiere sa zvýšil o 2,15 mld. EUR a objem emisí 
zaknihovaných akcií vzrástol o 31,12 mil. EUR. Pokles bol zaznamenaný pri 
objeme družstevných podielnickych listov a to o 0,864 mil. EUR. Podielové listy 
medziročne nezaznamenali žiadnu zmenu a ku koncu roka 2020 bol ich objem 3,35 
mil. EUR. 

Stav na účtoch 
majiteľov ku 
koncu roka  

 

Registre emitenta, zoznamy akcionárov a ostatné služby 
 

CDCP k 31.12.2020 viedol register emitenta pre 1 414 emitentov 
zaknihovaných cenných papierov a pre jedného zahraničného emitenta cenných 
papierov je evidovaná jedna emisia v osobitnej evidencii zahraničných cenných 
papierov. Z emisií uvedeného počtu domácich emitentov bol na účet majiteľa, 
klientský účet alebo na držiteľský účet pripísaný aspoň jeden cenný papier. Počet 
emitentov, ktorým CDCP viedol register emitenta bol v porovnaní s rokom 2019 
nižší o 12 emitentov (-0,84 % medziročne). 

Vedenie registra 
emitenta  

Centrálny depozitár viedol v roku 2020 zoznam akcionárov pre 3 702 
emitentov listinných akcií na meno, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
predstavuje nárast v počte emitentov o 21 (0,57 % medziročne). 

Emitenti 
listinných akcií  

 

CDCP poskytuje služby aj na základe písomných žiadostí alebo príkazov. 
V roku 2020 CDCP vybavil celkom 15 500 žiadostí na rodné číslo alebo IČO 
zaslaných oprávnenými osobami podľa §110 zákona č.566/2001 Z.z. o cenných 
papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov. Z uvedeného 
počtu bolo 8 030 žiadostí súdov, 2 852 žiadostí exekútorov, 2 612 žiadostí 
doručených z PZ/NBS/NBÚ a 479 žiadostí daňových a colných úradov (služby sú 
poskytované bezplatne). V porovnaní s rokom 2019 CDCP vybavil o 1 095 žiadostí 
na rodné číslo alebo IČO menej, čo predstavuje pokles o 6,6 % medziročne. 

V roku 2020 CDCP súčasne vybavil celkom 17 200 písomných žiadostí 
fyzických a právnických osôb o služby typu zmena majiteľa, výpis z účtu alebo 
zmena osobných údajov a pod. 

Služby na základe 
písomnej žiadosti 

 



KOMENTÁR K ROČNEJ ŠTATISTIKE 2020

Spracovanie prevodných príkazov 
 

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“ alebo 
„centrálny depozitár“) v roku 2020 vykonal prevody cenných papierov  
s finančným vyrovnaním v celkovej trhovej hodnote 22,9 mld. EUR. Z pohľadu 
počtu príkazov centrálny depozitár spracoval vo svojom systéme vyrovnania 
cenných papierov celkom 8 542 príkazov na prevod cenných papierov proti platbe. 
Priemerný denný objem cenných papierov vyrovnaných v systéme CDCP proti 
platbe za uvedené obdobie dosiahol hodnotu 88,6 mil. EUR a priemerný denný 
počet uvedených prevodných príkazov bol v počte 33. V porovnaní so stavom 
v roku 2019, celkový objem cenných papierov prevedených v systéme vyrovnania 
cenných papierov proti platbe vzrástol o 179,22 %, čo v hodnotovom vyjadrení 
predstavuje medziročný nárast o 14,67 mld. EUR. Počet spracovaných prevodných 
príkazov sa znížil o 478 príkazov, čo v porovnaní s rokom 2019 znamená pokles 
o 5,3 %. 

Prevody 
s finančným 
vyrovnaním  

Cenné papiere prevedené v priebehu roka 2020 bez finančného vyrovnania 
dosiahli objem 40,98 mld. EUR - vyjadrené v menovitej hodnote. Priemerný denný 
objem takýchto prevodov predstavoval hodnotu 158,84 mil. EUR. V roku 2020 
bolo spracovaných celkom 6 599 príkazov na prevod cenných papierov bez 
finančného vyrovnania a ich priemerný denný počet bol 26 príkazov. Celkový 
objem cenných papierov prevedených bez finančného vyrovnania sa v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom zvýšil o 14,68 mld. EUR, čo znamená medziročný 
nárast o 55,81 %. Oproti roku 2019 sa počet prevodných príkazov na prevod bez 
finančného vyrovnania spracovaných v centrálnom depozitári v roku 2020 znížil 
o 15 875 príkazov, toto predstavuje medziročný pokles počtu príkazov o 70,64 %. 

Prevody bez 
finančného 
vyrovnania 

 

V CDCP bolo v roku 2020 vydaných spolu 142 nových emisií zaknihovaných 
cenných papierov, ktorých menovitá hodnota tvorila celkový objem 20,15 
mld. EUR. Ku koncu sledovaného roka boli z týchto emisií na účty pripísané cenné 
papiere v hodnote 12,2 mld. EUR. Najväčší podiel na objeme nových cenných 
papierov tvorili dlhopisy, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch , a to vo výške 
15,64 mld. EUR. Druhý najvyšší podiel na nových emisiách v hodnote 4,32 mld. 
EUR bol zaznamenaný pri kategórii Iné cenné papiere a akcie vydané v roku 2020 
dosiahli objem 192,67 mil. EUR. Celkom bolo vydaných 87 nových emisií dlhopisov, 
38 emisí akcií, a 17 emisií cenných papierov v skupine označenej ako Iné cenné 
papiere, pričom v tejto skupine v danom roku boli zahrnuté aj štyri emisie štátnych 
pokladničných poukážok. V roku 2020 nebola vydaná ani jedna emisia 
zaknihovaných podielových listov alebo družstevných podielnických listov.  

Nové emisie 
vydané 
v priebehu roka  

V priebehu roka 2020 boli zo zaknihovaných cenných papierov vedených 
v registri emitenta zrušené cenné papiere v objeme 6,76 mld. EUR v menovitej 
hodnote. Zrušené cenné papiere tvorili spolu 155 emisií, pričom z tohto počtu bolo 
24 emisií vymazaných z registra emitenta na základe údajov z elektronického 
obchodného registra. Najväčší úbytok nastal v dlhopisoch, kde bolo zrušených 91 
emisií s celkovým objemom 4,58 mld. EUR. Nasledovalo 41 zrušených emisií akcií 
s objemom 0,166 mld. EUR, 16 emisií iných druhov cenných papierov s objemom 
2,02 mld. EUR a nakoniec družstevné podielnické listy v objeme 3,95 mil. EUR, 
ktoré tvorili 7 emisií. V roku 2020 nebola zrušená ani jedna emisia podielových 
listov. 

Zrušené emisie 
v priebehu roka  

 

Objemy cenných papierov v evidencii CDCP 
 

Ku dňu 31.12.2020 boli na účty majiteľov, klientské účty a držiteľské účty 
(ďalej len „účty“) pripísané zaknihované cenné papiere v celkovom objeme, 
vyjadrenom v menovitej hodnote, 94,7 mld. EUR. Najvyšší podiel z uvedenej 
hodnoty predstavovali dlhopisy a to 55,2 mld. EUR. Objem akcií, ktoré boli na 
účtoch evidované ku koncu roka 2020 zaznamenal výšku 36,95 mld. EUR a objem 
emisií iných zaknihovaných cenných papierov, kde sú zahrnuté aj emisie štátnych 
pokladničných poukážok, dosiahol výšku 2,45 mld. EUR. Celkový počet emisií 
zaknihovaných akcií vydaných v CDCP k 31.12.2020 predstavoval 1 732 emisií. 
Počet vydaných emisií dlhopisov bol 551, pričom družstevných podielnických listov 
bolo zaregistrovaných 224 emisií. Počet a objem emisií zaknihovaných podielových 
listov vydaných v CDCP zostal aj v roku 2020 nezmenený - bolo registrovaných 16 
emisií a ich celkový objem predstavoval 3,35 mil. EUR. Ku koncu decembra 2020 
bolo v kategórii „Iné emisie“ zaregistrovaných 34 emisií. 

V roku 2020 celkový objem zaknihovaných cenných papierov vydaných 
v CDCP vzrástol o 10,94 percenta v porovnaní s predchádzajúcim rokom, pričom 
uvedený nárast vyjadrený v menovitej hodnote predstavuje hodnotu 
9,34 mld. EUR. Najvyšší prírastok v roku 2020 zaznamenali dlhopisy, ktorých objem 
vyjadrený v menovitej hodnote vzrástol o 7,16 mld. EUR. Objem cenných 
papierov v kategórii Iné cenné papiere sa zvýšil o 2,15 mld. EUR a objem emisí 
zaknihovaných akcií vzrástol o 31,12 mil. EUR. Pokles bol zaznamenaný pri 
objeme družstevných podielnickych listov a to o 0,864 mil. EUR. Podielové listy 
medziročne nezaznamenali žiadnu zmenu a ku koncu roka 2020 bol ich objem 3,35 
mil. EUR. 

Stav na účtoch 
majiteľov ku 
koncu roka  

 

Registre emitenta, zoznamy akcionárov a ostatné služby 
 

CDCP k 31.12.2020 viedol register emitenta pre 1 414 emitentov 
zaknihovaných cenných papierov a pre jedného zahraničného emitenta cenných 
papierov je evidovaná jedna emisia v osobitnej evidencii zahraničných cenných 
papierov. Z emisií uvedeného počtu domácich emitentov bol na účet majiteľa, 
klientský účet alebo na držiteľský účet pripísaný aspoň jeden cenný papier. Počet 
emitentov, ktorým CDCP viedol register emitenta bol v porovnaní s rokom 2019 
nižší o 12 emitentov (-0,84 % medziročne). 

Vedenie registra 
emitenta  

Centrálny depozitár viedol v roku 2020 zoznam akcionárov pre 3 702 
emitentov listinných akcií na meno, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
predstavuje nárast v počte emitentov o 21 (0,57 % medziročne). 

Emitenti 
listinných akcií  

 

CDCP poskytuje služby aj na základe písomných žiadostí alebo príkazov. 
V roku 2020 CDCP vybavil celkom 15 500 žiadostí na rodné číslo alebo IČO 
zaslaných oprávnenými osobami podľa §110 zákona č.566/2001 Z.z. o cenných 
papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov. Z uvedeného 
počtu bolo 8 030 žiadostí súdov, 2 852 žiadostí exekútorov, 2 612 žiadostí 
doručených z PZ/NBS/NBÚ a 479 žiadostí daňových a colných úradov (služby sú 
poskytované bezplatne). V porovnaní s rokom 2019 CDCP vybavil o 1 095 žiadostí 
na rodné číslo alebo IČO menej, čo predstavuje pokles o 6,6 % medziročne. 

V roku 2020 CDCP súčasne vybavil celkom 17 200 písomných žiadostí 
fyzických a právnických osôb o služby typu zmena majiteľa, výpis z účtu alebo 
zmena osobných údajov a pod. 

Služby na základe 
písomnej žiadosti 

 



Spracovanie prevodných príkazov 
 

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“ alebo 
„centrálny depozitár“) v roku 2020 vykonal prevody cenných papierov  
s finančným vyrovnaním v celkovej trhovej hodnote 22,9 mld. EUR. Z pohľadu 
počtu príkazov centrálny depozitár spracoval vo svojom systéme vyrovnania 
cenných papierov celkom 8 542 príkazov na prevod cenných papierov proti platbe. 
Priemerný denný objem cenných papierov vyrovnaných v systéme CDCP proti 
platbe za uvedené obdobie dosiahol hodnotu 88,6 mil. EUR a priemerný denný 
počet uvedených prevodných príkazov bol v počte 33. V porovnaní so stavom 
v roku 2019, celkový objem cenných papierov prevedených v systéme vyrovnania 
cenných papierov proti platbe vzrástol o 179,22 %, čo v hodnotovom vyjadrení 
predstavuje medziročný nárast o 14,67 mld. EUR. Počet spracovaných prevodných 
príkazov sa znížil o 478 príkazov, čo v porovnaní s rokom 2019 znamená pokles 
o 5,3 %. 

Prevody 
s finančným 
vyrovnaním  

Cenné papiere prevedené v priebehu roka 2020 bez finančného vyrovnania 
dosiahli objem 40,98 mld. EUR - vyjadrené v menovitej hodnote. Priemerný denný 
objem takýchto prevodov predstavoval hodnotu 158,84 mil. EUR. V roku 2020 
bolo spracovaných celkom 6 599 príkazov na prevod cenných papierov bez 
finančného vyrovnania a ich priemerný denný počet bol 26 príkazov. Celkový 
objem cenných papierov prevedených bez finančného vyrovnania sa v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom zvýšil o 14,68 mld. EUR, čo znamená medziročný 
nárast o 55,81 %. Oproti roku 2019 sa počet prevodných príkazov na prevod bez 
finančného vyrovnania spracovaných v centrálnom depozitári v roku 2020 znížil 
o 15 875 príkazov, toto predstavuje medziročný pokles počtu príkazov o 70,64 %. 

Prevody bez 
finančného 
vyrovnania 

 

V CDCP bolo v roku 2020 vydaných spolu 142 nových emisií zaknihovaných 
cenných papierov, ktorých menovitá hodnota tvorila celkový objem 20,15 
mld. EUR. Ku koncu sledovaného roka boli z týchto emisií na účty pripísané cenné 
papiere v hodnote 12,2 mld. EUR. Najväčší podiel na objeme nových cenných 
papierov tvorili dlhopisy, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch , a to vo výške 
15,64 mld. EUR. Druhý najvyšší podiel na nových emisiách v hodnote 4,32 mld. 
EUR bol zaznamenaný pri kategórii Iné cenné papiere a akcie vydané v roku 2020 
dosiahli objem 192,67 mil. EUR. Celkom bolo vydaných 87 nových emisií dlhopisov, 
38 emisí akcií, a 17 emisií cenných papierov v skupine označenej ako Iné cenné 
papiere, pričom v tejto skupine v danom roku boli zahrnuté aj štyri emisie štátnych 
pokladničných poukážok. V roku 2020 nebola vydaná ani jedna emisia 
zaknihovaných podielových listov alebo družstevných podielnických listov.  

Nové emisie 
vydané 
v priebehu roka  

V priebehu roka 2020 boli zo zaknihovaných cenných papierov vedených 
v registri emitenta zrušené cenné papiere v objeme 6,76 mld. EUR v menovitej 
hodnote. Zrušené cenné papiere tvorili spolu 155 emisií, pričom z tohto počtu bolo 
24 emisií vymazaných z registra emitenta na základe údajov z elektronického 
obchodného registra. Najväčší úbytok nastal v dlhopisoch, kde bolo zrušených 91 
emisií s celkovým objemom 4,58 mld. EUR. Nasledovalo 41 zrušených emisií akcií 
s objemom 0,166 mld. EUR, 16 emisií iných druhov cenných papierov s objemom 
2,02 mld. EUR a nakoniec družstevné podielnické listy v objeme 3,95 mil. EUR, 
ktoré tvorili 7 emisií. V roku 2020 nebola zrušená ani jedna emisia podielových 
listov. 

Zrušené emisie 
v priebehu roka  

 

Objemy cenných papierov v evidencii CDCP 
 

Ku dňu 31.12.2020 boli na účty majiteľov, klientské účty a držiteľské účty 
(ďalej len „účty“) pripísané zaknihované cenné papiere v celkovom objeme, 
vyjadrenom v menovitej hodnote, 94,7 mld. EUR. Najvyšší podiel z uvedenej 
hodnoty predstavovali dlhopisy a to 55,2 mld. EUR. Objem akcií, ktoré boli na 
účtoch evidované ku koncu roka 2020 zaznamenal výšku 36,95 mld. EUR a objem 
emisií iných zaknihovaných cenných papierov, kde sú zahrnuté aj emisie štátnych 
pokladničných poukážok, dosiahol výšku 2,45 mld. EUR. Celkový počet emisií 
zaknihovaných akcií vydaných v CDCP k 31.12.2020 predstavoval 1 732 emisií. 
Počet vydaných emisií dlhopisov bol 551, pričom družstevných podielnických listov 
bolo zaregistrovaných 224 emisií. Počet a objem emisií zaknihovaných podielových 
listov vydaných v CDCP zostal aj v roku 2020 nezmenený - bolo registrovaných 16 
emisií a ich celkový objem predstavoval 3,35 mil. EUR. Ku koncu decembra 2020 
bolo v kategórii „Iné emisie“ zaregistrovaných 34 emisií. 

V roku 2020 celkový objem zaknihovaných cenných papierov vydaných 
v CDCP vzrástol o 10,94 percenta v porovnaní s predchádzajúcim rokom, pričom 
uvedený nárast vyjadrený v menovitej hodnote predstavuje hodnotu 
9,34 mld. EUR. Najvyšší prírastok v roku 2020 zaznamenali dlhopisy, ktorých objem 
vyjadrený v menovitej hodnote vzrástol o 7,16 mld. EUR. Objem cenných 
papierov v kategórii Iné cenné papiere sa zvýšil o 2,15 mld. EUR a objem emisí 
zaknihovaných akcií vzrástol o 31,12 mil. EUR. Pokles bol zaznamenaný pri 
objeme družstevných podielnickych listov a to o 0,864 mil. EUR. Podielové listy 
medziročne nezaznamenali žiadnu zmenu a ku koncu roka 2020 bol ich objem 3,35 
mil. EUR. 

Stav na účtoch 
majiteľov ku 
koncu roka  

 

Registre emitenta, zoznamy akcionárov a ostatné služby 
 

CDCP k 31.12.2020 viedol register emitenta pre 1 414 emitentov 
zaknihovaných cenných papierov a pre jedného zahraničného emitenta cenných 
papierov je evidovaná jedna emisia v osobitnej evidencii zahraničných cenných 
papierov. Z emisií uvedeného počtu domácich emitentov bol na účet majiteľa, 
klientský účet alebo na držiteľský účet pripísaný aspoň jeden cenný papier. Počet 
emitentov, ktorým CDCP viedol register emitenta bol v porovnaní s rokom 2019 
nižší o 12 emitentov (-0,84 % medziročne). 

Vedenie registra 
emitenta  

Centrálny depozitár viedol v roku 2020 zoznam akcionárov pre 3 702 
emitentov listinných akcií na meno, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
predstavuje nárast v počte emitentov o 21 (0,57 % medziročne). 

Emitenti 
listinných akcií  

 

CDCP poskytuje služby aj na základe písomných žiadostí alebo príkazov. 
V roku 2020 CDCP vybavil celkom 15 500 žiadostí na rodné číslo alebo IČO 
zaslaných oprávnenými osobami podľa §110 zákona č.566/2001 Z.z. o cenných 
papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov. Z uvedeného 
počtu bolo 8 030 žiadostí súdov, 2 852 žiadostí exekútorov, 2 612 žiadostí 
doručených z PZ/NBS/NBÚ a 479 žiadostí daňových a colných úradov (služby sú 
poskytované bezplatne). V porovnaní s rokom 2019 CDCP vybavil o 1 095 žiadostí 
na rodné číslo alebo IČO menej, čo predstavuje pokles o 6,6 % medziročne. 

V roku 2020 CDCP súčasne vybavil celkom 17 200 písomných žiadostí 
fyzických a právnických osôb o služby typu zmena majiteľa, výpis z účtu alebo 
zmena osobných údajov a pod. 

Služby na základe 
písomnej žiadosti 

 


