
 

 

 

 

BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE 
BRATISLAVA STOCK EXCHANGE 

 

Údaje o trhu a verejné informácie o primeraných 

obchodných podmienkach podľa (EÚ) 2017/567 článok 11 

 

 

SADZOBNÍKY 
 

Sadzobník poplatkov za poskytovanie informácií obsahuje plne transparentný prehľad o 

poplatkoch za poskytovanie, používanie a redistribúciu trhových dát BCPB. 

 

Aktuálne platné sadzobníky za poskytovanie informácií sú k dispozícii tu: 

Sadzobník poplatkov za poskytovanie informácií pre profesionálnych šíriteľov dát (.pdf) 

Sadzobník poplatkov za poskytovanie informácií pre koncových užívateľov (.pdf) 

 

BCPB oznamuje, že nový Sadzobník poplatkov za poskytovanie informácií, ktorý nadobúda 

účinnosť 1. júla 2022, je dostupný na webovej stránke BCPB, tu:  

Sadzobnik_poplatkov_01072022.pdf (bsse.sk)  

 

Ďalšie zmluvné podmienky pre poskytovanie informácií sú uvedené v Zmluve o poskytovaní 

informácií, ktorá je dostupná tu: Zmluva o poskytovani informacii.pdf (bsse.sk) 

 

Akékoľvek nadchádzajúce zmeny v Sadzobníkoch za poskytovanie informácií budú oznámené 

minimálne 90 dní vopred a aktualizovaný sadzoník bude dostupný na internetovej stránke 

BCPB tu: http://www.bsse.sk/bcpben/ProvisionofInformations/tabid/956/language/en-

US/Default.aspxBCPB > Poskytované informácie (bsse.sk), ktorá je prístupná každému. 

 

 

OBSAH ÚDAJOV O TRHU (2021) 

 
Nástroje Počet nástrojov Celkový obrat 

nástrojov 

Pomer pred/po 

obchodovaní* 

akcie 37 11 880 749 EUR 6,32 

dlhopisy 187 229 561 004 EUR 8,00 
 

*Pomer pred/po obchodovaní = (celkový počet objednávok/celkový počet transakcií) -1 

 

 

VÝNOSY Z ÚDAJOV O TRHU 

 
Celkové výnosy BCPB z  predaja burzových informácií v roku 2021 dosiahli výšku 101 886 

EUR a predstavujú 7,17 % z celkových tržieb za hlavné výkony. 

http://www.bsse.sk/Portals/0/Poskytovane%20informacie/Sadzobnik_poplatkov_profesionalni_siritelia_od010612.pdf
http://www.bsse.sk/Portals/0/Poskytovane%20informacie/Sadzobnik_poplatkov_koncovi_uzivatelia_od010612.pdf
http://www.bsse.sk/Portals/0/Poskytovane%20informacie/2022/Sadzobnik_poplatkov_01072022.pdf
http://www.bsse.sk/Portals/0/Poskytovane%20informacie/2022/Zmluva%20o%20poskytovani%20informacii.pdf
http://www.bsse.sk/bcpben/ProvisionofInformations/tabid/956/language/en-US/Default.aspx
http://www.bsse.sk/bcpben/ProvisionofInformations/tabid/956/language/en-US/Default.aspx
http://www.bsse.sk/Poskytovan%C3%A9inform%C3%A1cie.aspx
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INFORMÁCIE O METODIKE NÁKLADOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA 

 
BCPB vystupuje ako výrobca aj distribútor trhových údajov. Metodika nákladového 

účtovníctva a ceny účtované za poskytovanie burzových informácií sú vo všeobecnosti 

definované na základe nákladov, ako je uvedené nižšie, plus primeraná marža. 

Použitá metodika nákladového účtovníctva zohľadňuje: 

 

a) priame náklady v plnej výške na zamestnancov, ktorí sa podieľajú na tvorbe a šírení 

burzových informácií, 

 

b) nepriame náklady na burzové informácie podľa alokačných kľúčov:  

 

Alokačný kľúč 1:  Nepriame náklady spojené s vybavením pracoviska, energiami, 

upratovaním a strážením priestorov, 

Alokačný kľúč 2: Nepriame náklady spojené so zdieľaním externých IT služieb. 

 

Stanovenie primeraného zisku vychádza z potreby efektívneho využitia kapitálu, pričom zisk 

nepresahuje aktuálnu trhovú hodnotu. 

 

Viac informácií je k dispozícii v auditovanej účtovnej závierke, ktorá je dostupná vo Výročnej 

správe za rok 2021, tu: Vyrocna sprava BCPB 2021.pdf (bsse.sk) 

http://www.bsse.sk/Portals/0/Resources/vyrocne%20spravy/Vyrocna%20sprava%20BCPB%202021.pdf

