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Spracovanie prevodových príkazov  

  

V priebehu roku 2006 CDCP vykonal prevody cenných papierov s 
finančným vyrovnaním prostredníctvom systému zúčtovania a vyrovnania 
v celkovej trhovej cene 800,53 mld. Sk, pričom priemerný denný objem 
vyrovnaných cenných papierov predstavoval 3,34 mld. Sk. V systéme 
zúčtovania a vyrovnania bolo v roku 2006 spracovaných celkom 25 575 
prevodných príkazov, ktorých výsledkom bol prevod cenných papierov proti 
platbe. V roku 2006 bol priemerný denný počet prevodných príkazov 
vyrovnaných v systéme zúčtovania a vyrovnania 107 príkazov. V porovnaní 
s rokom 2005 CDCP zaznamenal nárast objemu prevedených cenných 
papierov v systéme zúčtovania a vyrovnania o 89,4 mld. Sk, čo 
v percentuálnom vyjadrení predstavuje medziročný prírastok o 12,57%. 
Vzrástol aj počet spracovaných prevodných príkazov o 16 392 príkazov, čo 
predstavuje nárast o 178,50% medziročne.   

Prevody 
s finančným 
vyrovnaním  

Objem prevedených cenných papierov bez finančného vyrovnania vyjadrený 
v menovitej hodnote bol v roku 2006 vo výške 422,55 mld. Sk, priemerný 
denný objem prevodov bez finančného vyrovnania predstavoval 1,76 mld. 
Sk. Celkový počet spracovaných prevodných príkazov v roku 2006, ktorých 
výsledkom bol prevod cenných papierov, bol vo výške 23 458. Priemerný 
denný počet spracovaných prevodných príkazov, ktorých výsledkom bol 
prevod bez finančného vyrovnania, bol 98 príkazov. V porovnaní s rokom 
2005 objem cenných papierov prevedených bez finančného vyrovnania 
poklesol o 221,82 mld. Sk a percentuálne predstavuje medziročný pokles 
o 34,42%. Počet spracovaných prevodných príkazov na prevod bez 
finančného vyrovnania, ktorých výsledkom bol prevod cenných papierov, sa 
v roku 2006 zvýšil o 9 248 príkazov v porovnaní s rokom 2005, čo 
predstavuje medziročný nárast o 65,08%.  

Prevody bez 
finančného 
vyrovnania 

  

Objemy cenných papierov v evidencii CDCP  

Celkový objem zaknihovaných cenných papierov vyjadrený v menovitej 
hodnote, ktoré boli pripísané na účty majiteľov k 31.12.2006 bol vo výške 1 
007,92 mld. Sk, z čoho najvyšší podiel predstavovali akcie v objeme 540,96 
mld. Sk. Počet emisií zaknihovaných akcií, ktoré boli vydané v CDCP ku 
koncu roka 2006 predstavoval 2 286 emisií. Objem dlhopisov, ktoré boli 
pripísané na účty majiteľov k 31.12.2006 bol vo výške 453,88 mld. Sk, 
počet emisií dlhopisov bol 362 emisií. Objem družstevných podielníckych 
listov vydaných v CDCP bol vo výške 12,04 mld. Sk, pričom počet týchto 
emisií bol 612. Počet emisií zaknihovaných podielových listov vydaných 
v CDCP bol 64, objem emisií podielových listoch predstavoval 741,65 mil. 
Sk. Iné emisie, kde je zahrnutá jediná emisia dlhopisu Fondu národného 
majetku SR, vykázali v porovnaní s rokom 2005 nezmenený objem vo výške 
300,09 mil. Sk. V porovnaní so stavom ku koncu roka 2005 celkový objem 
zaknihovaných cenných papierov vydaných v CDCP vyjadrený v menovitej 

Stav na účtoch 
majiteľov ku 
koncu roka  
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hodnote vzrástol o 21,46 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast 
o 2,18%. Najvyšší prírastok zaznamenali dlhopisy, ktorých objem vyjadrený 
v menovitej hodnote vzrástol o 5,26% medziročne. Najväčší pokles nastal 
v objeme zaknihovaných podielových listov a to medziročne o 32,93%. 
 

V priebehu roka 2006 bolo v CDCP vydaných celkovo 228 nových emisií 
zaknihovaných cenných papierov v objeme vyjadrenom v menovitej hodnote 
vo výške 86,53 mld. Sk, z ktorých na účty majiteľov boli ku koncu roka 
2006 pripísané cenné papiere v objeme 52,12 mld. Sk. Najväčší objem 
nových emisií predstavovali emisie dlhopisov vo výške 66,44 mld. Sk, 
pričom objem emisií akcií vydaných v roku 2006 bol vo výške 19,95 mld. 
Sk. Naopak počet nových emisií akcií bol vo výške 174, zatiaľ čo počet 
nových emisií dlhopisov predstavoval 43 emisií. V priebehu roka 2006 bolo 
vydaných 11 emisií družstevných podielníckych listov v celkovom objeme 
144,86 mil. Sk. a žiadna emisia zaknihovaných podielových listov. 

Nové emisie 
vydané 
v priebehu roka  

Počas roku 2006 bolo zrušených celkovo 175 emisií zaknihovaných cenných 
papierov vedených v registri emitenta v menovitej hodnote s objemom 58,95 
mld. Sk. Najväčší úbytok zaznamenali dlhopisy, kde objem zrušených emisií 
bol vo výške 38,61 mld. Sk,  
čo predstavovalo 44 emisií dlhopisov. Ďalej nasledovalo 121 zrušených 
emisií akcií s objemom 19,87 mld. Sk  a zrušené emisie podielových listov 
v objeme 402,66 mil. Sk s počtom emisií 6. Počet zrušených družstevných 
podielníckych listov predstavoval v roku 2006 4 emisie s objemom 70,70 
mil. Sk. 

Zrušené emisie 
v priebehu roka  

  

Registre emitenta, zoznamy akcionárov a ostatné služby  

Ku koncu roka 2006 CDCP viedol register emitenta pre 2 369 emitentov 
zaknihovaných cenných papierov, čo predstavuje oproti roku 2005 pokles 
o 107 emitentov (-4,32% medziročne). 

Vedenie registra 
emitenta  

Pre  2 719 emitentov listinných akcií na meno viedol CDCP v roku 2006 
zoznam akcionárov, čo v porovnaní s rokom 2005 predstavuje nárast počtu 
emitentov o 151 (5,88% medziročne). 

Emitenti 
listinných akcií  

CDCP poskytuje služby aj na základe písomných žiadostí alebo príkazov. 
V roku 2006 vybavil CDCP celkom 22 361 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 11 810 žiadostí daňových úradov (služby sú 
poskytované bezplatne) a 7 414 žiadostí notárov (služby boli od mája 2006 
do konca roku poskytované bezplatne). Pri priemernom počte 4 služby na 
jedno rodné číslo alebo IČO bolo pre tieto oprávnené osoby spracovaných 
celkom 89 444 služieb. V porovnaní s rokom 2005 CDCP vybavil o 3 205 
žiadostí na rodné číslo alebo IČO viac, čo predstavuje nárast o 16,73% 
medziročne. 

Súčasne CDCP vybavil v roku 2006 celkom 7 350 písomných žiadostí 
fyzických a právnických osôb o služby typu výpis z účtu alebo zmena 
osobných údajov a pod. 
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