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Predmet úpravy 

1. Tento predpis upravuje druhy a výšku odmien za služby poskytované POWER EXCHANGE CEN-
TRAL EUROPE, a.s. (PXE) na trhu pre konečných zákazníkov organizovanom PXE, kde sa ob-
choduje s komoditami s dodaním v Slovenskej republike (ďalej len „burzové poplatky“). 

2. Pojmy použité v tomto predpise, ktoré sa začínajú veľkým písmenom, majú, ak nevyplýva z kon-
textu inak, rovnaký význam ako v Burzových pravidlách pre trh s komoditami pre konečných zá-
kazníkov (SR). 

  

Druhy a štruktúra burzových poplatkov 

1. Burzové poplatky sú poplatky za obchodovanie a poplatky za účastníctvo. 

2. Ak poskytuje Burza v súvislosti s obchodovaním na Trhu účastníkovi obchodovania poradenskú 
službu, je odmena za takúto službu, ak bola dohodnutá, ako i prípadné ďalšie podmienky predme-
tom samostatnej dohody medzi Burzou a účastníkom obchodovania. 

  

Povinné osoby 

1. Povinnými osobami za platenie burzových poplatkov sú Dodávatelia a Odberatelia. 

2. Dodávatelia platia Burze podľa týchto pravidiel len variabilnú časť poplatku za obchodovanie. 
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3. Odberatelia platia Burze poplatky za účastníctvo, fixnú časť poplatku za obchodovanie (ďalej len 
„poplatok za aukciu“) a variabilnú časť poplatku za obchodovanie, ak nie je ďalej stanovené inak.  

4. Pre Združených Odberateľov platia tieto odchýlky 

Poplatok za účastníctvo 

a) Poplatok za účastníctvo platí (i) Združený Odberateľ, ktorý je zástupcom všetkých ostatných 
Združených Odberateľov pre podanie Dopytu (ďalej len „Hlavný Združený Odberateľ“) a (ii) 
každý zo Združených Odberateľov, ktorí uzavreli samostatnú Zmluvu o účastníctve. Ostatní 
Združení Odberatelia poplatky za účastníctvo neplatia. Na účely týchto pravidiel sa za Hlav-
ného Združeného Odberateľa považuje i zástupca všetkých ostatných Združených Odbera-
teľov, ktorý nie je Združeným Odberateľom, ale má postavenie centrálneho zadávateľa. 

b) Ak nie je však Hlavný Združený Odberateľ, platí poplatok za účastníctvo v plnej výške každý 
zo Združených Odberateľov. 

Poplatok za obchodovanie – variabilná časť 

c) Variabilnú časť poplatku za obchodovanie platí (i) Hlavný Združený Odberateľ podľa počtu 
odberných miest pripadajúceho na všetkých Združených Odberateľov, s výnimkou tých, ktorí 
uzavreli samostatnú Zmluvu o účastníctve a (ii) Združení odberatelia, ktorí uzavreli samo-
statnú Zmluvu o účastníctve podľa počtu vlastných odberných miest. Ostatní Združení Odbe-
ratelia variabilnú časť poplatku za obchodovanie neplatia.  

d) Ak nie je však Hlavný Združený Odberateľ, platí variabilnú časť poplatku za obchodovanie 
každý zo Združených Odberateľov podľa počtu odberných miest pripadajúceho na daného 
Združeného Odberateľa. 

Poplatok za obchodovanie – fixná časť (poplatok za aukciu) 

e) Poplatok za aukciu platí Hlavný Združený Odberateľ. Ostatní Združení Odberatelia poplatok 
za aukciu neplatia.  

f) Ak nie je však Hlavný Združený Odberateľ, platia jeden poplatok za aukciu všetci Združení 
Odberatelia dohromady s tým, že každý zo Združených Odberateľov zaplatí takú časť po-
platku za aukciu zodpovedajúcu pomeru medzi počtom odberných miest pripadajúcim na da-
ného Združeného Odberateľa a počtom odberných miest pripadajúcim na všetkých Združe-
ných Odberateľov. Časti poplatku za aukciu platené Združenými Odberateľmi sa zaokrúhľujú 
na celé koruny nahor. 

  

Zúčtovacie obdobie 

1. Zúčtovacím obdobím pre poplatky za obchodovanie pre Dodávateľa je kalendárny mesiac.  

2. Zúčtovacím obdobím pre poplatky za obchodovanie pre Odberateľa je deň aukcie. Ak v jednom 
pracovnom dni prebehne viac aukcií, vyúčtujú sa poplatky za obchodovanie pre Odberateľa za 
všetky aukcie v rámci jedného dňa. 

  

Základ a sadzby poplatkov 

1. Základom variabilnej časti poplatku za obchodovanie pre Dodávateľa je celkový objem komodity 
zobchodovaný v rámci daného Burzového obchodu uzavretého Dodávateľom.  

2. Poplatky za obchodovanie platené Odberateľovi pozostávajú z fixnej časti vo výške 300 eur za 
každú uskutočnenú aukciu a z variabilnej časti. Uskutočnenou aukciou sa v tomto sadzobníku ro-
zumejú aukcie, z ktorých vzišiel víťazný Dodávateľ. 

3. Základom variabilnej časti poplatku za obchodovanie pre Odberateľa je počet odberných miest. Pre 
výšku variabilnej časti poplatku za obchodovanie pre Odberateľa je rozhodný počet odberných miest 
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uvedený v Dopyte, ak nie je ďalej stanovené inak. Ak predložila Burza pred podaním Dopytu Odbe-
rateľovi nacenenie burzových poplatkov, ktoré Odberateľ akceptoval, a toto nacenenie vychádzalo 
z odlišného počtu odberných miest, než bol počet odberných miest uvedený v Dopyte, je pre výšku 
variabilnej časti poplatku za obchodovanie rozhodný počet odberných miest použitý pre nacenenie; 
to však neplatí, ak bol počet odberných miest uvedený v Dopyte vyšší než počet použitý pre nace-
nenie o viac než 10 %. 

4. Variabilnú časť poplatku za obchodovanie pre Odberateľa (Hlavného Združeného Odberateľa) platí 
Odberateľ (Hlavný Združený Odberateľ) za každú uskutočnenú aukciu a jeho sadzba je závislá od 
časovej náročnosti pripadajúcej na jedno odberné miesto. Časovou náročnosťou pripadajúcou na 
jedno odberné miesto sa rozumie podiel celkovej časovej náročnosti prípravy aukcie a počtu odber-
ných miest. Celkovou časovou náročnosťou prípravy aukcie sa rozumie čas, ktorý Burza a burzový 
dohodca strávia prípravou dopytu Odberateľa v Obchodnom systéme, hlavne zadávaním údajov o 
odberných miestach do Obchodného systému.  

5. Sadzba variabilnej časti poplatku za obchodovanie pre Odberateľa (Hlavného Združeného Odbera-
teľa) predstavuje za každé odberné miesto: 

Sadzba poplatku za jedno od-
berné miesto 

Sadzba sa použije, ak je časová náročnosť pripa-
dajúca na jedno odberné miesto 

4 eurá najviac 5 minút  

6 eur viac než 5 minút, najviac 10 minút 

8 eur viac než 10 minút, najviac 15 minút 

10 eur viac než 15 minút, najviac 20 minút 

12 eur viac než 20 minút 

 Burza môže predložiť Odberateľovi ponuku obsahujúcu nacenenie variabilnej časti poplatku za ob-
chodovanie uskutočnené na základe vlastného kvalifikovaného odhadu časovej náročnosti. V prí-
pade, že túto ponuku Odberateľ akceptuje, je na určenie sadzby variabilnej časti poplatku rozhodu-
júca odhadovaná časová náročnosť, a to i vtedy, ak sa bude líšiť od skutočnej časovej náročnosti. 

6. Variabilná časť poplatku za obchodovanie pre Dodávateľa je 0,12 eura/MWh, najviac však maxi-
málna suma vo výške 100 000 eur za jednu aukciu. 

7. Sadzba poplatku za účastníctvo pre Odberateľa predstavuje 100 eur. 

8. Výška poplatkov je v tomto predpise uvedená bez dane z pridanej hodnoty. K celkovej sume poplat-
kov bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty v sadzbe platnej ku dňu zdaniteľného plnenia. 

  

Splatnosť poplatku za obchodovanie 

1. Poplatok za obchodovanie je splatný spätne za zúčtovacie obdobie. 

2. Splatnosť poplatku za obchodovanie je 21 dní od vystavenia daňového dokladu Burzou. Burza vy-
staví daňový doklad vždy po skončení zúčtovacieho obdobia.  

  

Splatnosť poplatku za účastníctvo  

1. Splatnosť poplatku za účastníctvo je 21 dní od vystavenia daňového dokladu Burzou. Burza vystaví 
daňový doklad spravidla najneskôr pri uzavretí Zmluvy o účastníctve.  

  

Spôsob úhrady poplatkov 

1. Všetky poplatky sa uhrádzajú bezhotovostne na základe daňového dokladu vystaveného Burzou. 

2. Účastník obchodovania uzavretím Zmluvy o účastníctve súhlasí s vystavovaním daňových dokladov 
za poplatky v elektronickej podobe v súlade s platnými právnymi predpismi. 
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3. Účastníkovi obchodovania bude Burza zasielať vystavené daňové doklady v elektronickej podobe 
vybavené elektronickou značkou, s kvalifikovanou časovou pečiatkou, založenou na kvalifikovanom 
systémovom certifikáte.  

4. Účastník obchodovania je povinný poskytnúť Burze svoju e-mailovú adresu na doručovanie vysta-
vených daňových dokladov. Akúkoľvek zmenu tejto adresy je účastník obchodovania povinný ozná-
miť Burze najneskôr do posledného dňa kalendárneho mesiaca zdaniteľného obdobia. 

  

Použitie poplatkov 

Finančné prostriedky získané z poplatkov sú príjmy Burzy. 

  

Zníženie poplatkov, oslobodenie od úhrady poplatkov, zvýšenie poplatkov 

1. Burzová komora je oprávnená rozhodnúť o znížení či zvýšení poplatkov platených povinnými oso-
bami alebo o oslobodení povinných osôb od úhrady poplatkov.  

2. Odberateľ, ktorý uzavrel na Burze Burzový obchod s dodávateľom, ktorý následne (i) stratil opráv-
nenie alebo (v dôsledku nesplnenia finančných podmienok pre zúčtovanie odchýlok) možnosť do-
dávať Odberateľovi komoditu, ktorá bola predmetom Burzového obchodu, alebo, (ii) v prípade do-
dania komodity na základe zmluvy o združených službách dodania, prestal mať pre Odberateľa 
zaistenú službu distribučnej sústavy (ďalej tiež súhrnne „Dodávateľ, ktorý zlyhal“), neplatí poplatky 
za obchodovanie z ďalšieho Burzového obchodu uzavretého na Burze (ďalej len „Náhradný burzový 
obchod“), ak: 

a) bola predmetom Náhradného burzového obchodu dodania rovnakej komodity, pre rovnaké od-
berné miesta a pre rovnaké dodacie obdobie alebo jeho zostávajúcu časť ako pri vyššie uvede-
nom Burzovom obchode uzavretom s Dodávateľom, ktorý zlyhal, a 

b) aplikácia PARC v čase začatia prípravy Dopytu obsahovala aktuálne dáta o odberných mies-
tach, ktoré boli predmetom Náhradného burzového obchodu. 

3. Odberateľ, ktorý od Zmluvy s Dodávateľom dohodnutej v rámci Burzového obchodu odstúpil na 
základe § 19 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov, neplatí poplatky za obchodovanie z ďalšieho Burzového obchodu uzavretého na 
Burze, ak je predmetom tohto ďalšieho Burzového obchodu dodanie rovnakej komodity, pre rovnaké 
odberné miesta a pre rovnaké dodacie obdobie alebo jeho zostávajúcu časť ako pri zrušenej 
Zmluve. 

  

Následky nezaplatenia poplatkov 

Ak nebol poplatok zaplatený včas, je povinná osoba povinná uhradiť úrok z omeškania vo výške stano-
venej nariadením vlády č. 351/2013 Zb., ktorým sa určuje výška úrokov z omeškania a nákladov spoje-
ných s uplatnením pohľadávky, určuje odmena likvidátora, likvidačného správcu a člena orgánu práv-
nickej osoby menovaného súdom a upravujú niektoré otázky Obchodného vestníka, verejných registrov 
právnických a fyzických osôb a evidencia zvereneckých fondov a evidencia údajov o skutočných maji-
teľoch. 

  

Účinnosť pravidiel 

Tento sadzobník nadobúda účinnosť dňa 1. 7. 2022. 
 


