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Podrobnosti k Pravidlám obchodovania 

 

Režim veľkosti tiku pre akcie. 

Článok 8 ods. 8.1 – tabuľka režimu veľkosti tikov pre akcie sa riadi požiadavkami 

z delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/588. Obsahuje šesť pásiem likvidity a definuje 

minimálnu veľkosť tikov povolenú pre každú akciu v danom pásme likvidity. Režim veľkosti 

tiku pre akcie je uplatňovaný pre všetky meny obchodovania.  

 

Tabuľka veľkosti tiku 
Pásma likvidity

Cenové rozpätia

0 ≤ priemerný denný 

počet transakcií < 10

10 ≤ priemerný denný 

počet transakcií < 80

80 ≤ priemerný denný 

počet transakcií < 600

600 ≤ priemerný denný 

počet transakcií < 2 000

2 000 ≤ priemerný denný 

počet transakcií < 9 000

9 000 ≤ priemerný denný 

počet transakcií

0 ≤ cena < 2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

2 ≤ cena < 5 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

5 ≤ cena < 10 0,05 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

10 ≤ cena < 20 0,1 0,05 0,02 0,01 0,01 0,01

20 ≤ cena < 50 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 0,01

50 ≤ cena < 100 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01

100 ≤ cena < 200 1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02

200 ≤ cena < 500 2 1 0,5 0,2 0,1 0,05

500 ≤ cena < 1 000 5 2 1 0,5 0,2 0,1

1 000 ≤ cena < 2 000 10 5 2 1 0,5 0,2

2 000 ≤ cena < 5 000 20 10 5 2 1 0,5

5 000 ≤ cena 

< 10 000
50 20 10 5 2 1

10 000 ≤ cena 

< 20 000
100 50 20 10 5 2

20 000 ≤ cena 

< 50 000
200 100 50 20 10 5

50 000 ≤ cena 500 200 100 50 20 10  

Pásma likvidity sú založené na priemernom dennom počte transakcií (ďalej „ADNT“) 

vykonanom na najvýznamnejšom trhu z hľadiska likvidity pre príslušný cenný papier. 

Hodnoty ADNT sú zverejňované Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ESMA). 

Hodnoty ADNT sa vo všeobecnosti vypočítavajú na ročnom základe a po zmene ADNT sa 

pásmo likvidity môže zmeniť pri cennom papieri z jedného dňa na druhý. Zmena pásma 

likvidity sa nemení v priebehu dňa.  

 

Hodnoty určené burzou: 

 

Článok 7 ods. 7.1 e)   

„cenu za jeden kus CP, ktorý je predmetom objednávky, s presnosťou podľa tabuľky veľkosti  

tiku pre akcie, podielové listy a iné cenné papiere, resp. 0,001% menovitej hodnoty pre 

dlhopisy (ďalej len  „cena objednávky“).“ 

 

Článok 10 ods. 10.7 

„Kotácia je po svojom spárovaní prechodne vymazaná z knihy na 1800 sekúnd.“ 

 

Článok 16 ods. 16.3  

„Minimálny objem repo obchodu je 3 300,- EUR (pre CP typu DCD/CM po prepočítaní 

aktuálnym kurzom NBS - stred meny obchodovania ku EUR v deň otvorenia repo obchodu) a 

maximálna doba trvania repo obchodu je 3 roky aj v prípade predĺženia. Doba trvania repo 
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obchodu je časové obdobie medzi dňom uzavretia (t.j. otvorenia) a dňom vrátenia alebo 

rozpadu repo obchodu.“ 

 

Článok 17 ods. 17.1 písm. a) časť  iv, v  

„cenu uvedenú ako: 

 iv) 

A. cenu 1 kusu CP s presnosťou na  0,01 pre akcie a podielové listy, resp. 

0,0001% menovitej hodnoty pre dlhopisy (ďalej len  „cena príkazu“), ktorá 

nesmie mať nulovú hodnotu; alebo 

B. objem obchodu s presnosťou na 0,01, t.j. celkovú cenu za uvedený počet CP; 

 

v) alikvótny úrokový výnos s presnosťou na 0,01, pokiaľ predmetom obchodu je 

dlhopis;“ 

 

Článok 20 ods. 20.9  
 

Burza zverejňuje na svojom webovom sídle predobchodné a poobchodné údaje o burzových 

a iných obchodoch v rozsahu, spôsobom, v lehotách a formátoch určených najmä 

Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/587 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, 

pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na transparentnosť pre 

obchodné miesta a investičné spoločnosti v súvislosti s akciami, vkladovými potvrdenkami, 

fondmi obchodovanými na burze, certifikátmi a inými podobnými finančnými nástrojmi, ako 

aj povinností vykonania transakcií s určitými akciami na obchodnom mieste alebo 

prostredníctvom systematického internalizátora (RTS1) a Delegovaným nariadením Komisie 

(EÚ) 2017/583 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy 

týkajúce sa požiadaviek na transparentnosť pre obchodné miesta a investičné spoločnosti v 

súvislosti s dlhopismi, štruktúrovanými finančnými produktmi, emisnými kvótami a derivátmi 

(RTS2), ktoré upravujú požiadavky a povinnosti obchodných miest týkajúcich sa 

predobchodnej a poobchodnej transparentnosti za účelom zabezpečenia primeranej 

informovanosti verejnosti resp. investorov o uskutočnených obchodoch s cennými papiermi 

na regulovanom voľnom trhu BCPB, kótovanom hlavnom a paralelnom trhu BCPB 

a mnohostrannom obchodnom systéme.  

 

Článok 25 ods. 25.6  

„Hodnotu rozpätia a/alebo spôsob jej výpočtu určuje burza.“ Tieto hodnoty sú stanovené pre 

každú emisiu zaradenú v MTT. Uvedené hodnoty burza zverejňuje na svojom webovom sídle 

spolu zo zoznamom tvorcov trhu pre každú emisiu zaradenú v MTT. 

 

 

Tieto podrobnosti sa viažu k Pravidlám obchodovania. Zmeny a doplnky týchto 

podrobností k Pravidlám obchodovania boli schválené predstavenstvom dňa 20.12.2017 

a nadobúdajú účinnosť dňa 3.1.2018. 
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