
Sadzobník poplatkov za poskytovanie informácií BCPB pre koncových užívateľov 

(účinný od 1.6.2012) 

 

Názov služby Poplatok* 

Kompletný servis o obchodovaní v reálnom čase - ročný licenčný poplatok  3 000 EUR 

Kompletný servis o obchodovaní po skončení obchodovania - ročný 

licenčný poplatok 
2 000 EUR 

Kompletný servis o emitentoch - ročný licenčný poplatok** 3 000 EUR 

Denné oznamy o emitentoch - ročný licenčný poplatok 600 EUR 

Informácie o výplate dividend emitentov - ročný licenčný poplatok 130 EUR 

Historické údaje o obchodovaní za obdobie 1 roka - licenčný poplatok 1 000 EUR 

Historické údaje o emitentoch za obdobie 1 roka - licenčný poplatok 1 000 EUR 

Denný kurzový lístok, dodatky ku kurzovému lístku, indexy SAX - ročný 

licenčný poplatok 
665 EUR 

Denné hodnoty Indexu SAX - ročný licenčný poplatok 100 EUR 

Informácie o emitentoch: 

- Správa o hospodárení   

- Finančné výkazy  

- Výročná správa 

5 EUR  

Ďalšie regulované informácie o emitentoch 5 EUR + 0,10 EUR za 1 kopírovanú alebo naskenovanú stranu 

Aktuálne burzové pravidlá (aj jednotlivo) – tlačená podoba 0,10 EUR za 1 kopírovanú stranu 

Historické burzové pravidlá (aj jednotlivo) – tlačená alebo elektronická 

podoba 
5 EUR + 0,10 EUR za 1 kopírovanú alebo naskenovanú stranu 

Denný vývoj kurzu cenného papiera (z dát od roku 1997) 13 EUR + 3 EUR za každý ďalší cenný papier v rámci žiadosti 

Denný vývoj kurzu cenného papiera (z dát starších ako rok 1997) 26 EUR + 3 EUR za každý ďalší cenný papier v rámci žiadosti 

Výpočet priemerného kurzu cenného papiera za určité obdobie 17 EUR 

Kurz cenného papiera k určitému dátumu - vystavenie potvrdenia 8 EUR + 2 EUR za každý ďalší cenný papier v rámci jednej žiadosti 

Iné  informácie neuvedené vyššie 
v závislosti od náročnosti spracovania od 15 EUR za každú začatú 

hodinu práce 



K vyššie uvedeným poplatkom bude uplatnená daň z pridanej hodnoty v súlade s aktuálne platným zákonom o DPH.   

* V odôvodnených prípadoch a ak o to objednávateľ požiada (napr. pre študentov, vedeckých pracovníkov, prípadne pre iné nekomerčné využitie 

informácií), môže generálny riaditeľ udeliť zľavu z poplatkov stanovených v Sadzobníku poplatkov za poskytovanie informácií BCPB. 

** Pri objednaní Kompletného servisu o obchodovaní v reálnom čase alebo Kompletného servisu o obchodovaní po skončení obchodovania je 

možné si objednať Kompletný servis o emitentoch so zľavou 40%. 

 


