CENNÍK BURZY
§1
Všeobecné ustanovenia
(1) Aktuálny cenník bude stále verejne dostupný na webovej stránke Burzy.
(2) Všetky ceny sú bez DPH.
§2
Členské poplatky
(1) Zápisné pre obchodníka HT je 2000 €.
(2) Zápisné pre obchodníka VT je 0 €.
(3) Registrácia členstva Free Carbon Membership v systéme Carbon Place alebo EUA
market je 0 €.
(4) Zápisné pre Gold Exchange Member je 10000 €.
(5) Ročný členský poplatok pre obchodníka HT je 1000 €.
(6) Ročný členský poplatok pre obchodníka VT je 0 €.
(7) Ročný členský poplatok pre Gold Exchange Member je 5000 €.
(8) Predseda burzovej komory má právo znížiť zápisné pre nového člena.
§3
Broker
(1) Poplatok pre prvého brokera je 0 €.
(2) Poplatok za druhého a ďalšieho brokera je 1000 €.
(3) Cena školenia brokera je 1000 €.
(4) Cena preskúšania brokera je 100 €.
§4
Poplatky za obchodovanie
(1) Burzovým poplatkom za obchodovane sa rozumie poplatok za vytvorenie kontraktu
a využívanie záručných systémov Burzy a SC.
(2) Poplatky pre obchodníka HT sú
a) burzový poplatok za obchodovanie emisií CO2 je 0,003 euro za každú
zobchodovanú emisnú kvótu,
b) burzový poplatok za obchodovanie promptných obchodov v sekcii minerálov je
0,4% z hodnoty kontraktu,
c) burzový poplatok za obchodovanie promptných obchodov vo všetkých sekciách
okrem sekcie minerálov je 0,1% z hodnoty kontraktu,

d) burzový poplatok za obchodovanie termínových MON kontraktov je 0,5 %
z hodnoty kontraktu,
(3) Vzťah poplatku obchodníka VT si určí obchodník VT s obchodníkom HT zmluvne,
a túto zmluvu preukážu burze.
§5
Aukčný systém
(1) Cena vytvorenia aukcie je 0 €.
§6
Poplatky za iné služby
(1) Cena tlačenej verzie Burzových pravidiel KBB je 20 €.
(2) Cena tlačenej verzie Zákona a Stanov KBB je 10 €.
(3) Cena tlačenej verzie Zákona, Stanov a Burzových pravidiel je 25 €.
(4) Cena informačného spravodajstva o cenách komodít podľa dohody podľa rozsahu
a typu komodít.
§7
Informačný systém (IS)
(1) Cena vygenerovania prístupu brokerom do IS je 0 €.
(2) Cena zmeny hesla brokerom je 0 €.
(3) Prístup k referenčným cenám KBB oneskorených o 15 min. je 0 €.
(4) Prístup k referenčným cenám KBB bez oneskorenia je 1000 €.
(5) SMS notifikácia je spoplatnená cenou 0,1 € za každú SMS.
§8
Burzové sklady
(1) Cena za naskladnenie EUA, CER, AAU je 0 € za neobmedzený počet jednotiek.
(2) Cena za skladovanie EUA, CER, AAU je 0 € mesačne na jednu jednotku.
(3) Cena za vyskladnenie EUA, CER, AAU je 0 € za neobmedzený počet jednotiek.
(4) Cena za naskladnenie, skladovanie a vyskladnenie iných komodít sa riadi
individuálne podľa tovaru a konkrétneho skladu.

§9
Bankový účet burzy
(1) Cena vkladu peňazí na burzový zúčtovací účet je 0 €1.
(2) Cena výberu peňazí z účtu je 0 € pre domáce účty a 0 € za prevod do zahraničia
v rámci SEPA. Prevody na iné účty sú prefakturované z poplatkov z banky.
V prípade zrýchlenej platby sa účtuje poplatok 5 €.
§ 10
VER – Voluntary emission reductions
Jednotky dobrovoľného zníženia emisií
(1) Cena vydania emisií typu VER CEB Solar: 0 €.
(2) Poplatok registrácie spoločnosti alebo fyzickej osoby: 0 €
§ 11
Carbon Neutral
(1) Výpočet emitovaných CO2 pre malú spoločnosť a fyzickú osobu: 10 €.
(2) Certifikácia fyzickej osoby: 5 €
(3) Certifikácia právnickej osoby: 5 €
(4) Certifikát odoslaný emailom: 0 €
(5) Certifikát odoslaný poštou v SR: 3 €
(6) Certifikát odoslaný poštou v EÚ: 10 €
(7) Certifikát odoslaný poštou v iných krajinách: 20 €
(8) Certifikáciou sa rozumie vydanie CO2 zápočtového listu a certifikáciu ktorá
potvrdzuje vyrovnanie vypustených emisných kvót s projektom znižovania emisných
kvót.
§ 12
Ostatné ustanovenia
(1) Cenník je platný a účinný od 1.12.2016

1

Ak je platba vykonávaná ako domáca, alebo europlatba. V opačnom prípade bude preúčtovaný bankový
poplatok za prevod.

