Sazebník Poplatků

SAZEBNÍK POPLATKŮ
Článek 1
Poplatky
Druhy poplatků podle Poplatkového řádu
1.

Sazba

Poplatky za účastnictví
a) Poplatek (jednorázový) za získání práva účastnit se
obchodování na burze – vydání vstupenky na burzovní
shromáždění. Tento poplatek je účtován pouze při
prvním vydání vstupenky na burzovní shromáždění.
Neuplatňuje, pokud účastník obchodování rozšiřuje své
oprávnění obchodovat na burze o další produkty či komodity.

15 000,- EUR

Poplatek dle tohoto článku 1 písm. a) se neuplatní pro
účastníky, kteří jsou v době, kdy uzavírají smlouvu o účastnictví, registrovaní jako Active Members na burze CEGH
Gas Exchange.
b) Poplatek (měsíční) za účastnictví na trzích s elektřinou
( futures a spot)

1 225,- EUR

c) Poplatek (měsíční) za účastnictví na CEGH Czech Gas
Futures Market (trh s futures na zemní plyn)

1 225,- EUR

Poplatek dle tohoto článku 1 písm. c) se neuplatní pro
účastníky, kteří jsou v době splatnosti tohoto poplatku držiteli vstupenky na burzovní shromáždění pro produkty na trzích s elektřinou, a tudíž jim vzniká povinnost platit poplatek dle článku 1 písm. b) .
Poplatek dle tohoto článku 1 písm. c) se neuplatní pro
účastníky, kteří jsou v době splatnosti tohoto poplatku registrování jako Active Member na burze CEGH Gas Exachange.
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2.

Poplatky za obchodování

2.1.

Poplatky za obchodování futures – trhy se elektřinou

.

a) Standardní poplatek za uskutečnění transakce uzavřené v rámci obchodního systému s futures produkty s
elektřinou (za obchod s fyzickým nebo finančním vypořádáním)

0,015 EUR/MWh

Poplatky za obchodování futures s elektřinou – tvůrci trhu1
b) poplatek pro tvůrce trhu v případě obchodu
s produktem s elektřinou se stejným místem registrace
dodávky jako produkty s elektřinou, které jsou předmětem kotací tohoto tvůrce trhu,

0,005 EUR/MWh

c) snížený poplatek pro tvůrce trhu v případě obchodu
s produktem s elektřinou se stejným místem registrace
dodávky jako produkty s elektřinou, které jsou předmětem kotací tohoto tvůrce trhu, pokud účastník vykonává
činnost tvůrce trhu na dvou a více trzích s produkty
s elektřinou

0,0025 EUR/MWh

d) poplatek pro generálního tvůrce trhu v případě obchodu
s produktem s elektřinou se stejným místem registrace
dodávky jako produkty s elektřinou, které jsou předmětem kotací tohoto tvůrce trhu

0,0005 EUR/MWh

e) poplatek pro specialistu v případě obchodu
s produktem s elektřinou, který je předmětem kotací tohoto specialisty

0,005 EUR/MWh

O produkty se stejným místem registrace dodávky jde rovněž v případě, kdy na jedné straně se jedná o produkt
s fyzickým vypořádáním s registrací dodávky v soustavě určité země a na straně druhé o produkt s finančním vypořádáním s podkladovým aktivem odvozeným od produktu
s registrací dodávky v soustavě téže země.
2.2.

Poplatky za obchodování - CEGH Czech Gas Futures
Market (trh futures se zemním plynem)
a) Standardní poplatek za uskutečnění transakce uzavřené v rámci obchodního systému s futures produkty se
zemním plynem (za obchod s fyzickým vypořádáním)

0,005 EUR/MWh

Poplatky za obchodování s futures se zemním plynem –
tvůrci trhu
b) poplatek pro tvůrce trhu v případě obchodu
s produktem se zemním plynem se stejným místem registrace dodávky jako produkty se zemním plynem, které jsou předmětem kotací tohoto tvůrce trhu,

1

0,0015 EUR /MWh
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c) poplatek pro specialistu v případě obchodu
s produktem se zemním plynem, který je předmětem
kotací tohoto specialisty
3.

Poplatky za obchodování spot produkty s elektřinou Společný denní trh PXE/OTE
a) Poplatek za uskutečnění transakce uzavřené v rámci
obchodního systému se spot produkty (za obchod)

4.

zahrnut v poplatku
bod 1. b).

Poplatek za registraci OTC transakce elektřina / zemní
plyn
a) poplatek za registraci sjednané OTC transakce
v obchodním systému

5.

0,0015/MWh

0,005 EUR/MWh

Poplatky za komunikační napojení
Poplatek za komunikační napojení do obchodního systému:
a) poplatek (měsíční) za základní připojení účastníka v
souvislosti s obchodováním futures s elektřinou a/nebo
spotu s elektřinou; nebo futures se zemním plynem .
Obsahuje:
i.

1x deal-entry účet do systému Trayport GlobalVision pro obchodování buď s elektřinou nebo se zemním plynem; a

ii.

2x přístup do systému PXE Portal – obchodování
se spot produkty s elektřinou (pokud vstupenka na
burzovní shromáždění obsahuje i tyto produkty) a
reporting

b) poplatek (měsíční) za další2 deal-entry účet do systému
Trayport GlobalVision v souvislosti s obchodováním
buď s elektřinou nebo se zemním plynem;

500,- EUR

650,- EUR

V případě, že účastník předplatí několik nebo všechny deal-entry účty dle písmena b) na 12 kalendářních měsíců,
bude mu poskytnuta sleva ve výši 12% na každý z takto
předplacených deal-entry účtů.
c) Účastník obchodování, který vykonává funkci tvůrce trhu, případně podporu likvidity trhu buď na trzích
s elektřinou nebo na trhu se zemním plynem má právo
na zvýhodněný poplatek (měsíční) za základní připojení účastníka v souvislosti s obchodováním , který obsahuje:
i.

1,500,- EUR

4x deal-entry účet do systému Trayport GlobalVision – všechny pro obchodování elektřiny nebo
všechny pro obchodování plynu; nebo
2x deal-entry účet do systému Trayport GlobalVision pro obchodování elektřiny a 2x deal entry
účet pro obchodování plynu

2

Další deal-entry účet, případně další přístup do PXE Monitoru znamená, jakýkoli další účet do systému Trayport
nebo přístup do PXE Monitoru nad rámec základního připojení dle písmena a) či c)
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2x přístup do systému PXE Portal - obchodování
se spot produkty s elektřinou (pokud vstupenka na
burzovní shromáždění obsahuje i tyto produkty) a
reporting

ii.

;
d) poplatek (měsíční) za API downstream účet pro napojení systému Trayport Trading Gateway, případně systému RORC v souvislosti s obchodováním – jeden API
downstream účet je možno použít pro všechny komodity ;

350,- EUR

e) poplatek (měsíční) za přístup od systému Trayport GlobalVision pouze pro čtení v souvislosti se zobrazením
trhu s elektřinou nebo se zemním plynem

350,- EUR

f)

poplatek (měsíční) za další přístup do systému PXE
Portal v souvislosti obchodováním spot produktů a reportingem;

100,- EUR

Poplatek (měsíční) za registraci každé další IP adresy:

11..

a)

registrace dodatečné IP adresy stanice (10 IP adres
stanic je povoleno v rámci poplatku za základní připojení)

50,- EUR

b)

registrace dodatečné IP adresy sítě typu B nebo C
(jedna IP adresa sítě typu B nebo C je povolena v rámci poplatku za základní připojení)

100,- EUR

Registrací IP adresy se rozumí povolení IP adresy v síti
PXE pro komunikaci s obchodním systémem nad rámec IP
adres, které jsou povoleny v rámci poplatku za základní
připojení.
Ostatní poplatky
12.

Poplatek za poradenství

150,- EUR/hod

Poznámka: Veškeré poplatky spojené s vypořádáním a zúčtování futures transakcí, stejně tak poplatky spojené s registrací dodávky v TSO účtovány poskytovatel vypořádacích a zúčtovacích služeb –
European Commodity Clearing AG dle platného ceníku, který je k dispozici na jejich webových stránkách.
Článek 2
Předmět úpravy
Tento Sazebník poplatků POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen „PXE“) konkretizuje výši a další náležitosti poplatků upravených Poplatkovým řádem PXE.
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Článek 3
Měna
Poplatky jsou počítány v měně EUR. Daňový doklad bude vystaven PXE v měně EUR. K celkové
částce bude připočítána daň z přidané hodnoty v sazbě platné ke dni zdanitelného plnění..
Článek 4
Poplatky pro účastníky obchodování
1. Účastníci obchodování jsou povinni platit poplatky ve výši a za podmínek uvedených v čl. 1 tohoto
sazebníku.
2. Účastník tvůrce trhu je povinen platit poplatky:
a) za podmínek a ve výši stanovených pro daného tvůrce trhu v čl. 1 tohoto sazebníku, splnil-li
v příslušném měsíci, za který se poplatky účtují povinnost kotovat v rozsahu definovaném
v příslušných burzovních předpisech3 nebo
b) standardní poplatky za podmínek a ve výši stanovené pro účastníky obchodování, kteří nejsou
tvůrci trhu, nesplnil-li v příslušném měsíci výše uvedenou povinnost kotovat.
3. Obchod uzavřený na základě kotace tvůrce trhu znamená pro účely tohoto Sazebníku obchod,
který je uzavřen jako reakce jiného účastníka obchodování na závaznou kotaci tvůrce trhu.

Článek 5
Poplatky pro účastníky podporující likviditu trhu
Účastník, který podporuje likviditu trhu formou udržování nabídky a poptávky podle ustanovení Pravidel obchodování označeného „Podpora likvidity trhu“ platí za uskutečnění transakcí s futures produkty
poplatky ve stejné výši a podle stejných podmínek jako tvůrce trhu, který není generálním tvůrcem trhu. Účastníku vznikne právo na poplatky podle předchozí věty pouze tehdy, pokud v příslušném měsíci, za který se poplatky účtují, splnil podmínky pro podporu likvidity trhu podle Pravidel obchodování.
Článek 6
Objemová sleva
Účastník, který v zúčtovacím období dosáhne objem zobchodovaných MWh stanovený burzovní komorou, platí v zúčtovacím období následujícím po zúčtovacím období, ve kterém dosáhl stanovený
objem zobchodovaných MWh za uskutečnění transakcí s futures produkty poplatky ve stejné výši jako
tvůrce trhu, který není generálním tvůrcem trhu dle bodu 3. b) výše, aniž by měl povinnost splňovat
parametry stanovené pro tvůrce trhu příslušnými burzovními předpisy (dále jen „Objemová sleva“).
Účastník má nárok na Objemovou slevu v každém zúčtovacím období, pokud v předchozím zúčtovacím období dosáhl stanovený objem zobchodovaných MWh. V případě, že v předchozím zúčtovacím
období nebyl dosažen stanovený objem MWh, účastník platí standardní poplatek za uskutečnění
transakcí s futures produkty dle bodu 3. a) výše.
Článek 7
Účinnost
Tento Sazebník poplatků PXE byl schválen burzovní komorou PXE dne 25.11.2013 a nabývá účinnosti dne 9. prosince 2013
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