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Článek 1
Předmět úpravy
Tento burzovní řád upravuje standardní podmínky komoditních kontraktů (dále jen „komoditní kontrakty“), které jsou předmětem obchodování na Power Exchange Central Europe, a.s. (dále jen „burza“
nebo PXE). Tento předpis se nevztahuje na trh PXE pro konečné zákazníky,
Článek 2
Standardizace
1.

Na burze jsou obchodovány pouze komoditní kontrakty, které splňují podmínky stanovené burzou
(dále jen „standardy“).

2.

Standardy jednotlivých komoditních kontraktů stanovuje Burzovní komora a oznamují se ve Věstníku burzy. O vypsání jednotlivých komoditních kontraktů v mezích této standardizace rozhoduje
generální sekretář. Informace o vypsaných kontraktech se oznamuje ve Věstníku burzy.

3.

Hovoří-li tento burzovní předpis o státních svátcích, rozumí se tím všechny svátky, které jsou neburzovní dny podle kalendáře burzovních dní.

4.

Standardy derivátových kontraktů na elektřinu obchodovaných ve spolupráci Burzy a společnosti
European Energy Exchange AG (EEX) na trhu EEX jsou vytvářeny společně Burzou a operátorem trhu EEX. Tyto standardy jsou definovány burzovními pravidly EEX a lze je nalézt na webových stránkách www.eex.de.

5.

Standardy spotových a derivátových kontraktů na zemní plyn obchodovaných ve spolupráci Burzy
a Powernext S.A. (PWX) na trhu PWX jsou vytvářeny společně Burzou a operátorem trhu PWX.
Tyto standardy jsou definovány burzovními pravidly PWX a lze je nalézt na webových stránkách
www.powernext.com.
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Článek 3
Spot kontrakty na fyzické dodání elektřiny
Pro obchodování se spot kontrakty na fyzické dodání elektřiny jsou stanoveny následující standardy:

Typ kontraktu

Standardizovaný komoditní kontrakt s promptním fyzickým
dodáním:
 Hour :
Czech
Hodinové kontrakty jsou určeny vždy pouze pro
konkrétní dodávkový den.

Předmět kontraktu

Hodinová dodávka elektřiny o výkonu 1 kW.
Místem dodání elektřiny pro Czech kontrakty je elektrizační soustava ČR.
"Kontrakt" nezahrnuje dopravu elektřiny.

Velikost kontraktu (Contract Volume)

Velikost kontraktu se rovná 1kWh.

Období obchodování

Hour je obchodován pouze v obchodní den, který jako poslední předchází dni dodávky.

Datum a čas fyzické dodávky

V daný kalendářní den a v danou hodinu.

Stanovení středu povoleného rozpětí při
navádění produktu do systému

Střed povoleného rozpětí pro Hour kontrakty není stanovován.

Cena pro vypořádání

Cena pro vypořádání je rovna ceně obchodu.

Vypisování spot kontraktů

O konkrétním počtu vypsaných spot sérií a datu jejich vypsání rozhoduje Generální sekretář a tyto informace jsou
oznamovány ve Věstníku burzy.

Doba obchodování

Doba obchodování je stanovena v souladu s časovým
harmonogramem burzy.

Měna obchodování

EUR

Popis série spot

Identifikační kód se generuje v délce 12 znaků následujícím způsobem:
a) pro Hour
1. znak – P– označuje produkt elektřinu s fyzickou dodávkou
2.-3. znak– CZ– označení země původu
4.-5. znak – označení času (hodiny) ukončení dodávky
6. znak – H – označení délky dodacího období (Hour)
7.-12. znak – datum dne dodávky ve formátu RRMMDD
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Článek 4
Účinnost
Tato část burzovních pravidel byla schválena na základě rozhodnutí burzovní komory per rollam dne
15.11. 2017 s účinností od 8. 12. 2017.
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