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Článok 1  

Úvodné ustanovenia 

1.1 Poplatkový poriadok Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len "burza") 

upravuje najmä druhy poplatkov vyberaných burzou za služby poskytované burzou, 

resp. Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) alebo 

ING Bank N.V. pobočkou zahraničnej banky (ďalej len „poplatky resp. burzové 

poplatky“), spôsob a lehoty na ich úhradu ako aj s tým súvisiace práva a povinnosti 

platiteľov poplatkov a burzy. Neoddeliteľnou súčasťou poplatkového poriadku ako 

Príloha č. 1 je Sadzobník burzových poplatkov, ktorý upravuje výšku poplatkov za 

poskytované služby.  

1.2 Poplatkový poriadok a jeho zmeny schvaľuje predstavenstvo burzy.  

1.3 Burzové poplatky sú príjmom burzy. 

1.4 Burzové poplatky za služby týkajúce sa cenných papierov, ktoré priamo alebo nepriamo 

vedú ku vzniku, zmene alebo zániku práv a povinností ich účastníkov sú oslobodené od 

dane z pridanej hodnoty. Ostatné služby burzy sa zdaňujú platnou sadzbou dane 

z pridanej hodnoty.  

Článok 2  

Druhy burzových poplatkov 

2.1 Burza vyberá nasledujúce druhy burzových poplatkov: 

a) poplatky za členstvo: 

i) jednorazový burzový poplatok za udelenie riadneho členstva; 

ii) jednorazový burzový poplatok za udelenie riadneho členstva odstúpením; 

iii) štvrťročný burzový poplatok riadneho člena; 

iv) štvrťročný burzový poplatok dočasného člena; 

b) poplatky za prijatie, umiestnenie a skončenie obchodovania s cenným papierom: 

i) jednorazový burzový poplatok za prijatie cenného papiera na trh burzy; 

ii) ročný burzový poplatok za umiestnenie cenného papiera na trhu burzy; 

iii) burzový poplatok za podanie žiadosti o skončenie obchodovania s cenným 

papierom na trhu burzy; 

c) poplatky za obchodovanie: 

i) burzový poplatok za platne uzavretý burzový obchod, iný obchod a VP - obchod; 

ii) burzový poplatok za zrušenie platne uzavretého burzového obchodu, iného 

obchodu a VP - obchodu;  

iii) burzový poplatok za rozpad repo obchodu; 

iv) burzový poplatok za realizáciu ponuky, povinnej ponuky, resp. konkurenčnej 

ponuky na prevzatie; 

d) poplatky vyplývajúce z účasti burzy a jej členov na zabezpečovaní zúčtovania a 

vyrovnania obchodov: 

i) poplatky za služby CDCP; 

ii) burzový poplatok za suspendovanie platne uzavretého burzového obchodu; 

iii) burzový poplatok za vedenie garančného fondu a evidenciu stavu podúčtu člena 

garančného fondu; 

iv) poplatok za správu garančného fondu.  
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e) poplatky za servisné služby pracovníkov burzy u osoby oprávnenej obchodovať na 

burze (ďalej len „poplatky za servisné služby pracovníkov burzy“): 

i) burzový poplatok za opakovanú inštaláciu systému burzy; 

ii) burzový poplatok za servisné zásahy do systému burzy1; 

iii) burzový poplatok za iné servisné služby; 

f) poplatky za školenie obsluhy Elektronického burzového operačného systému (ďalej 

len „EBOS“): 

i) burzový poplatok za školenie SPOTOS; 

ii) burzový poplatok za školenie IS PTA; 

g) poplatky za skúšku  zo znalosti obchodného systému a burzových pravidiel: 

i) burzový poplatok za skúšku (preskúšanie) zo znalosti obchodného systému a 

burzových pravidiel; 

ii) burzový poplatok za náhradnú skúšku (náhradné preskúšanie) zo znalosti 

obchodného systému a burzových pravidiel; 

iii) burzový poplatok za vydanie osvedčenia burzy o znalosti obchodného systému a 

burzových pravidiel. 

2.2 Burzové poplatky podľa ods. 2.1 písm. c) až g) tohto článku sa primerane vzťahujú aj 

na Pravidlá mnohostranného obchodného systému. 

Článok 3  

Platitelia burzových poplatkov 

Poplatky za členstvo 

3.1 Jednorazový burzový poplatok za udelenie riadneho členstva platí žiadateľ, ktorému 

burza udelila riadne členstvo. 

3.2 Jednorazový burzový poplatok za udelenie riadneho členstva odstúpením platí žiadateľ, 

ktorému burza udelila riadne členstvo odstúpením členstva riadneho člena burzy. 

3.3 Štvrťročný burzový poplatok riadneho člena platí riadny člen, resp. žiadateľ, ktorému 

burza udelila riadne členstvo. 

3.4 Štvrťročný burzový poplatok dočasného člena platí dočasný člen, resp. žiadateľ, 

ktorému burza udelila dočasné členstvo. 

Poplatky za prijatie, umiestnenie a skončenie obchodovania s cenným papierom 

3.5 Jednorazový burzový poplatok za prijatie cenného papiera na trh burzy platí emitent 

cenného papiera, resp. člen burzy. Emitent, resp. člen burzy platí jednorazový burzový 

poplatok za prijatie cenného papiera na trh burzy aj v prípade zvýšenia základného 

imania emitenta, ktorého akcie sú už umiestnené na burze a to za tú časť emisie, resp. 

novej emisie, o ktorú zvyšoval základné imanie. Emitent dlhopisov, resp. člen burzy 

podľa prvej vety platí jednorazový burzový poplatok za prijatie cenného papiera na trh 

burzy aj v prípade postupného zvyšovania objemu emisie dlhopisov, ktorá je už 

umiestnená na burze a to za tú časť emisie, ktorá je zvyšovaná. Jednorazový burzový 

poplatok za prijatie cenného papiera na trh burzy sa nevzťahuje na akcie už prijaté na 

obchodovanie na inom regulovanom trhu. 

 
1 Burzové poplatky za servisné zásahy do systému burzy burza účtuje v prípade, ak je dôvod na servisný zásah na 

strane inej než burzy (t.j. osôb oprávnených obchodovať na burze, resp. tretích osôb). 
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3.6 Ročný burzový poplatok za umiestnenie cenného papiera na kótovanom alebo na 

regulovanom voľnom trhu platí emitent, resp. člen burzy.  

3.7 Burzový poplatok za podanie žiadosti o skončenie obchodovania s cenným papierom na 

príslušnom trhu burzy platí emitent, resp. člen burzy. 

 

Poplatky za obchodovanie 

3.8 Burzový poplatok za platne uzavretý burzový obchod, VP - obchod a iný obchod, platí 

každý účastník obchodu zvlášť. 

3.9 Burzový poplatok za zrušenie platne uzavretého obchodu platí pri zrušení 

kurzotvorného obchodu ten účastník obchodu, na ktorého žiadosť sa obchod ruší, pri 

zrušení priameho, resp. repo obchodu platia obidvaja účastníci obchodu a to každý vo 

výške jednej polovice stanovenej  sadzby poplatku, pokiaľ sa účastníci obchodu 

nedohodnú inak. Na burzový poplatok za zrušenie VP – obchodu sa primerane vzťahujú 

ustanovenia na zrušenie kurzotvorného obchodu, resp. priameho obchodu. Burzový 

poplatok za obchody zrušené v súlade s Článkom 24 ods. 24.4 písm. e) Pravidiel 

obchodovania sa neplatí. Na obchody zrušené v zmysle Článku 24 ods. 24.5 písm. d) 

a písm. e) Pravidiel obchodovania sa nevzťahujú burzové poplatky v zmysle Článku 3 

ods. 3.11 Poplatkového poriadku. 

3.10 Burzový poplatok za realizáciu ponuky, povinnej ponuky, resp. konkurenčnej ponuky 

na prevzatie platí navrhovateľ, resp. obstarávajúci člen burzy. 

Poplatky vyplývajúce z účasti burzy a jej členov na zabezpečovaní zúčtovania a 

vyrovnania obchodov 

3.11 Poplatky za služby CDCP platí osoba oprávnená obchodovať na burze. 

3.12 Burzový poplatok za suspendovanie platne uzavretého burzového obchodu platí osoba 

oprávnená obchodovať na burze. 

3.13 Burzový poplatok za vedenie garančného fondu a evidenciu stavu podúčtu člena 

garančného fondu platí člen burzy z úrokov, ktoré získa viazaním peňažných 

prostriedkov na vedľajšom účte garančného fondu. 

3.14 Poplatok za správu garančného fondu platí člen burzy. 

Poplatky za servisné služby pracovníkov burzy  

3.15 Burzové poplatky za opakovanú inštaláciu systému burzy, za servisné zásahy do 

systému burzy a za iné servisné služby pracovníkov burzy platí osoba oprávnená 

obchodovať na burze. 

Poplatky za školenie obsluhy EBOS-u 

3.16 Burzové poplatky za školenie obsluhy EBOS-u platí osoba oprávnená obchodovať na 

burze. 

Poplatky za skúšku  zo znalosti obchodného systému a burzových pravidiel 

3.17 Burzový poplatok za skúšku (preskúšanie), náhradnú skúšku (náhradné preskúšanie) zo 

znalosti obchodného systému a burzových pravidiel platí fyzická osoba, ktorá absolvuje 

skúšku (preskúšanie), náhradnú skúšku (náhradné preskúšanie), resp. osoba oprávnená 

obchodovať na burze. 
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3.18 Burzový poplatok za vydanie osvedčenia burzy o znalosti obchodného systému a 

burzových pravidiel platí fyzická osoba, ktorej burza osvedčenie vydala, resp. osoba 

oprávnená obchodovať na burze. 

Článok 4  

Sadzby burzových poplatkov 

4.1 Burzové poplatky sú v zmysle Sadzobníka burzových poplatkov stanovené: 

a) pevnou čiastkou; alebo  

b) percentom z určeného základu. 

Článok 5  

Zľavy z burzových poplatkov 

5.1 Burza môže v opodstatnených prípadoch pre rovnakú skupinu platiteľov burzových 

poplatkov udeliť zľavu z výšky burzových poplatkov stanovených týmto poplatkovým 

poriadkom. 

Článok 6  

Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť burzových poplatkov 

6.1 Burzové poplatky sú splatné do 15 dní odo dňa vystavenia faktúry, pokiaľ tento 

poplatkový poriadok alebo Burzové pravidlá neustanovujú inak. 

Poplatky za členstvo 

6.2 Jednorazový burzový poplatok za udelenie riadneho členstva sa uhrádza odo dňa 

rozhodnutia burzy o udelení riadneho členstva. V prípade zániku členstva sa nevracia. 

6.3 Jednorazový burzový poplatok za udelenie riadneho členstva odstúpením sa uhrádza 

odo dňa rozhodnutia burzy o udelení riadneho členstva odstúpením. V prípade zániku 

členstva sa tento poplatok nevracia. 

6.4 Štvrťročný burzový poplatok riadneho člena sa uhrádza za každý začatý kalendárny 

štvrťrok počas trvania členstva. Prvý štvrťročný burzový poplatok riadneho člena sa 

stanoví v alikvotnej výške štvrťročného burzového poplatku riadneho člena počítanej 

odo dňa  rozhodnutia burzy o udelení riadneho členstva do konca príslušného 

kalendárneho štvrťroka. Prvý štvrťročný burzový poplatok riadneho člena, v prípade 

transformácie členstva, člen uhrádza od prvého dňa kalendárneho štvrťroka 

bezprostredne nasledujúceho po štvrťroku, v ktorom bolo členovi udelené riadne 

členstvo rozhodnutím burzy o udelení riadneho členstva. V prípade zániku členstva 

počas kalendárneho štvrťroka sa tento poplatok nevracia. 

6.5 Štvrťročný burzový poplatok dočasného člena sa uhrádza za každý začatý kalendárny 

štvrťrok počas trvania členstva. Prvý štvrťročný burzový poplatok dočasného člena sa 

stanoví v alikvotnej výške štvrťročného burzového poplatku dočasného člena odo dňa 

rozhodnutia burzy o udelení dočasného členstva do konca príslušného kalendárneho 

štvrťroka. V prípade zániku členstva počas kalendárneho štvrťroka sa tento poplatok 

nevracia. 

6.6 V prípade, ak členstvo člena nenadobudne účinnosť v lehote v súlade s Pravidlami pre 

členstvo, burza vráti žiadateľovi o členstvo všetky dovtedy uhradené členské poplatky. 
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Poplatky za prijatie, umiestnenie a skončenie obchodovania s cenným papierom 

6.7 Jednorazový burzový poplatok za prijatie cenného papiera na trh burzy sa uhrádza odo 

dňa rozhodnutia burzy o prijatí cenného papiera. V prípade skončenia alebo 

pozastavenia obchodovania s cenným papierom, resp. preradenia cenného papiera na 

iný trh burzy sa tento poplatok nevracia. 

6.8 Burzový poplatok za podanie žiadosti o skončenie obchodovania s cenným papierom na 

príslušnom trhu burzy je splatný pri podaní žiadosti. 

6.9 Ročný burzový poplatok za umiestnenie cenného papiera na trhu burzy sa uhrádza za 

kalendárny rok. V prípade, že cenný papier je prijatý alebo preradený na iný trh burzy 

na základe žiadosti emitenta, resp. člena burzy v priebehu kalendárneho roka,  uhrádza 

emitent, resp. člen burzy ročný burzový poplatok v alikvotnej čiastke za príslušnú časť 

kalendárneho roka a to odo dňa rozhodnutia burzy o prijatí, resp. preradení cenného 

papiera na príslušný trh burzy. V prípade skončenia alebo pozastavenia obchodovania s 

cenným papierom, resp. preradenia cenného papiera na iný trh burzy v priebehu 

kalendárneho roka sa tento poplatok nevracia. 

6.10 Ročný burzový poplatok za umiestnenie dlhopisu na trhu burzy za kalendárny rok, v 

ktorom je menovitá hodnota dlhopisu splatná platí emitent v alikvotnej výške od 

začiatku kalendárneho roka do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastal deň 

splatnosti dlhopisu. V prípade predčasnej splatnosti dlhopisu sa ročný burzový poplatok 

za umiestnenie dlhopisu za kalendárny rok, v ktorom dôjde k jeho predčasnému 

splateniu, nevracia. 

Poplatky za obchodovanie 

6.11 Burzový poplatok za platne uzavretý burzový obchod a iný obchod sa uhrádza po 

uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom bol obchod platne uzavretý. Burzový 

poplatok za VP - obchod sa uhrádza po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom 

skončila platnosť ponuky, povinnej ponuky, resp. konkurenčnej ponuky na prevzatie. 

6.12 Burzový poplatok za zrušenie platne uzavretého burzového obchodu, iného obchodu 

a VP - obchodu sa uhrádza spravidla po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom bol 

daný obchod zrušený. 

6.13 Burzový poplatok za realizáciu ponuky, povinnej ponuky, resp. konkurenčnej ponuky 

na prevzatie je splatný pri podaní žiadosti o realizáciu ponuky, povinnej ponuky, resp. 

konkurenčnej ponuky na prevzatie. 

Poplatky vyplývajúce z účasti burzy a jej členov na zabezpečovaní zúčtovania a 

vyrovnania obchodov 

6.14 Poplatky za služby CDCP sa uhrádzajú po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom 

boli služby v CDCP prostredníctvom burzy zrealizované. 

6.15 Burzový poplatok za suspendovanie platne uzavretého burzového obchodu sa uhrádza 

po suspendovaní daného obchodu. 

6.16 Burzový poplatok za vedenie garančného fondu a evidenciu stavu podúčtu člena 

garančného fondu je pripísaný na účet burzy najneskôr na štvrtý pracovný deň 

nasledujúceho mesiaca.  

6.17 Poplatok za správu garančného fondu sa uhrádza po uplynutí kalendárneho mesiaca, v 

ktorom bola poskytnutá služba správy garančného fondu. 
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Poplatky za servisné služby pracovníkov burzy 

6.18 Burzové poplatky za opakovanú inštaláciu systému burzy, za servisné zásahy do 

systému burzy a za iné servisné služby pracovníkov burzy u osoby oprávnenej 

obchodovať na burze sa uhrádzajú po vykonaní servisného zásahu burzou, pokiaľ burza 

neurčí inak. 

Poplatky za školenie obsluhy EBOS-u 

6.19 Burzové poplatky za školenie obsluhy EBOS-u sa uhrádzajú po absolvovaní školenia, 

pokiaľ burza neurčí inak.  

Poplatky za skúšku zo znalosti obchodného systému a burzových pravidiel 

6.20 Burzový poplatok za skúšku (preskúšanie) zo znalosti obchodného systému a 

burzových pravidiel sa uhrádza najneskôr v deň konania skúšky (preskúšania) na 

základe faktúry vystavenej burzou, resp. v hotovosti v pokladni burzy. 

6.21 Burzový poplatok za náhradnú skúšku (náhradné preskúšanie) zo znalosti obchodného 

systému a burzových pravidiel sa uhrádza najneskôr v deň konania náhradnej skúšky 

(náhradného preskúšania) na základe faktúry vystavenej burzou, resp. v hotovosti v 

pokladni burzy. 

6.22 Burzový poplatok za vydanie osvedčenia burzy o znalosti obchodného systému a 

burzových pravidiel sa uhrádza po vydaní osvedčenia burzou. 

Článok 7  

Sankcie 

7.1 Ak platiteľ burzového poplatku nezaplatil burzové poplatky včas a vo výške stanovenej 

Sadzobníkom burzových poplatkov, Burzovými pravidlami, resp. osobitným predpisom 

vydaným burzou, je burza oprávnená účtovať úrok z omeškania vo výške stanovenej 

všeobecne záväznými právnymi predpismi2. 

7.2 Ustanovením ods. 7.1 tohto článku nie je dotknuté oprávnenie burzy uložiť platiteľovi 

burzových poplatkov v prípadoch porušenia jeho poplatkovej povinnosti opatrenia, 

resp. sankcie v súlade s príslušnými burzovými pravidlami. 

Článok 8  

Záverečné ustanovenia 

8.1 V prípade zistenia rozdielu medzi burzovými poplatkami stanovenými Poplatkovým 

poriadkom burzy a poplatkami skutočne vyfakturovanými, vystaví burza na zistený 

rozdiel faktúru alebo dobropis. 

8.2 Tento poplatkový poriadok bol schválený predstavenstvom dňa 17.12.2009 a nadobúda 

účinnosť dňa 1.1.2010. Zmeny a doplnky tohto poplatkového poriadku boli schválené 

predstavenstvom dňa 1.3.2012 a nadobúdajú účinnosť dňa 1.3.2012. Zmeny a doplnky 

tohto poplatkového poriadku boli schválené predstavenstvom dňa 6.9.2016 a 

nadobúdajú účinnosť dňa 3.10.2016, najneskôr však dňom nasledujúcim po dni 

právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení zmien Burzových pravidiel burzy. Zmeny 

a doplnky tohto poplatkového poriadku boli schválené predstavenstvom dňa 20.12.2017 

 
2 nariadenie vlády č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 
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a nadobúdajú účinnosť dňa 3.1.2018. Zmeny a doplnky tohto poplatkového poriadku 

boli schválené predstavenstvom dňa 19.10.2018 a nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2019. 

Zmeny a doplnky tohto poplatkového poriadku boli schválené predstavenstvom dňa 

19.12.2022 a nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2023. 
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Príloha č. 1 

Sadzobník burzových poplatkov 

Poplatky za členstvo 

a) Jednorazový burzový poplatok za udelenie riadneho 

členstva 

15 000 EUR  

b) Jednorazový burzový poplatok za udelenie riadneho 

členstva odstúpením 

5 000 EUR  

c) Štvrťročný burzový poplatok riadneho člena 3 000 EUR  

d) Štvrťročný burzový poplatok dočasného člena 2 330 EUR  

 

Poplatky za prijatie, umiestnenie a skončenie obchodovania s cenným papierom na 

kótovanom trhu  

e) Jednorazový burzový poplatok za prijatie cenného 

papiera na kótovaný trh s výnimkou cenných papierov 

uvedených v písm. f). Objem emisie3: 

100 000 000 EUR a viac 

50 000 000 EUR - 99 999 999 EUR 

20 000 000 EUR - 49 999 999 EUR 

1 EUR - 19 999 999 EUR 

  

 

 

10 000 EUR 

7 500 EUR 

4 900 EUR 

2 500 EUR 

 

f) Jednorazový burzový poplatok za prijatie akcií na 

kótovaný trh, ktoré sú vydávané formou prvotnej 

verejnej ponuky a spĺňajú podmienky pre ich prijatie na 

kótovaný trh bez možnosti udelenia výnimky z kritérií 

na prijatie: 

• objem trhovej kapitalizácie 

• minimálny free-float 

• a minimálny počet majiteľov emisie 

0 EUR  

g) Ročný burzový poplatok za umiestnenie cenného 

papiera na kótovanom hlavnom trhu 

10 000 EUR  

h) Ročný burzový poplatok za umiestnenie cenného 

papiera na kótovanom paralelnom trhu 

   4 000 EUR  

i) Burzový poplatok za podanie žiadosti o skončenie 

obchodovania s cenným papierom na kótovanom trhu  

500 EUR  

 
3 Objem emisie vydanej v cudzej mene je prepočítaný do EUR platným kurzom ECB ku dňu prijatia rozhodnutia 

o prijatí cenného papiera na kótovaný trh.  
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Poplatky za prijatie, umiestnenie a skončenie obchodovania s cenným papierom na 

regulovanom voľnom trhu  

j) Jednorazový burzový poplatok za prijatie cenného 

papiera na regulovaný voľný trh  

3 500 EUR  

k) Ročný burzový poplatok za umiestnenie cenného 

papiera na regulovanom voľnom trhu 

700 EUR  

l) Burzový poplatok za podanie žiadosti o skončenie 

obchodovania s cenným papierom na regulovanom 

voľnom trhu burzy 

200 EUR  

 

Poplatky za obchodovanie 

m) Burzový poplatok za platne uzavretý burzový obchod 

VP - obchod a za iný obchod s výnimkou obchodu, za 

uzavretie ktorého je v tomto sadzobníku uvedený iný 

poplatok. 

 

0,08% z objemu obchodu 

min. 1 EUR  

max. 332 EUR  

n) Burzový poplatok za platne uzavretý burzový obchod 

a za iný obchod so štátnymi pokladničnými 

poukážkami, s výnimkou obchodu, za uzavretie 

ktorého je v tomto sadzobníku uvedený iný poplatok. 

 

0,0075% z objemu obchodu p.a. 

(per annum) 

max. 332 EUR 

o) Burzový poplatok za otvorenie a vrátenie4 repo 

obchodu so štátnymi pokladničnými poukážkami 
0,0075% z objemu obchodu  p.a.  

(per annum) 

max. 332 EUR 

p) Burzový poplatok za otvorenie a vrátenie5 repo 

obchodu, podľa trvania repo obchodu 
 

 1 pracovný deň 0,005% z objemu obchodu 

max. 41 EUR  

 do 10 pracovných dní 0,025% z objemu obchodu  

max. 166 EUR  

 od 11 pracovných dní 

vrátane 

0,08% z objemu obchodu 

max. 332 EUR  

q) Burzový poplatok za zrušenie platne  uzavretého 

burzového obchodu, VP - obchodu a iného obchodu  

67 EUR  

r) Burzový poplatok za realizáciu ponuky, povinnej 

ponuky, resp. konkurenčnej ponuky na prevzatie.  

332 EUR  

 
4  Poplatok z repo obchodov sa platí aj za otvorenie aj za vrátenie repo obchodu. 
5  Burzový poplatok z repo obchodov sa platí aj za otvorenie aj za vrátenie repo obchodu. 
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s) Burzový poplatok za rozpad repo obchodu pre každú 

zo strán obchodu. 

332 EUR  

t) Burzový poplatok pre tvorcu trhu za obchod uzavretý 

na vybraný účet spárovaním jeho kotácie. 

25% poplatku uvedeného pod písm. m) 

tohto sadzobníka 

u) Burzový poplatok pre tvorcu trhu so štátnymi 

pokladničnými poukážkami za obchod uzavretý na 

vybraný účet spárovaním jeho kotácie. 

0% poplatku uvedeného pod písm. n) 

tohto sadzobníka 

v) Burzový poplatok za disponentský obchod6 17 EUR  

 

Poplatky vyplývajúce z účasti burzy a jej členov na zabezpečovaní zúčtovania a 

vyrovnania obchodov 

w) Poplatky za služby CDCP podľa platného cenníka CDCP 

  

x) Burzový poplatok za suspendovanie platne uzavretého 

burzového obchodu 

67 EUR  

y)  Burzový poplatok za vedenie garančného fondu a 

evidenciu stavu podúčtu člena garančného fondu  

1%z úrokov, ktoré člen získa viazaním     

peňažných prostriedkov na vedľajšom 

účte garančného fondu v ING Bank N.V., 

pobočke zahraničnej banky   

z) Poplatok za správu garančného fondu  Výška poplatku je aktualizovaná v 

závislosti od poplatku, ktorý uhrádza 

burza za poskytované služby ING Bank 

N.V. pobočke zahraničnej banky.7 

 

Poplatky za servisné služby pracovníkov burzy 

aa) Burzový poplatok za opakovanú inštaláciu systému 

burzy; 1 hodina* 

50 EUR  

 

6 Priamy obchod takto označený obidvomi stranami obchodu v obchodnom systéme burzy, ktorý spĺňa niektorú 

z nasledujúcich podmienok: 

• obchod z účtu klienta alebo vlastného účtu člena burzy, ktorému preukázateľne predchádzal/-i kurzotvorný/-é 

alebo priamy/-e obchod/-y, alebo nákup cenných papierov na primárnom trhu, ktorým/-i boli obstarané 

predmetné cenné papiere na základe pokynu na obstaranie, 

• obchod na/z účet/účtu klienta, realizovaný výlučne na základe inštrukcie na zúčtovanie a vyrovnanie v súlade 

so zmluvou o správe a úschove cenných papierov. 

 
7  Výška poplatku, ktorú platí člen burzy, je vypočítavaná alikvotne z poplatku, ktorý uhrádza burza za 

poskytované služby ING Bank N.V., pobočke zahraničnej banky a jeho výška sa odvíja od aktuálneho počtu členov 

burzy k poslednému dňu daného mesiaca. Vypočítaný poplatok je zaokrúhľovaný na dve desatinné miesta smerom 

nahor. 
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bb) Burzový poplatok za servisné zásahy do systému 

burzy, 1 hodina* 

50 EUR  

cc) Burzový poplatok za iné servisné služby; 1 hodina* 50 EUR  

*1 hodina = každá započatá hodina 

 

Poplatky za školenie obsluhy Elektronického burzového operačného systému 

dd) Burzový poplatok za školenie SPOTOS, 1 hodina* 30 EUR  

ee) Burzový poplatok za školenie IS PTA, 1 hodina* 30 EUR  

*1 hodina = každá započatá hodina 

 

Poplatky za skúšku zo znalosti obchodného systému a burzových pravidiel 

ff) Burzový poplatok za skúšku (preskúšanie) zo znalosti 

obchodného systému a burzových pravidiel  

100 EUR  

gg) Burzový poplatok za každú náhradnú skúšku (náhradné 

preskúšanie) zo znalosti obchodného systému a 

burzových pravidiel  

50 EUR  

hh) Burzový poplatok za vydanie osvedčenia burzy o 

znalosti obchodného systému a burzových pravidiel 

50 EUR  

 


