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PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ 

 
 

ČÁST 1 - OBECNÁ USTANOVENÍ 

Článek 1  

Předmět úpravy 

1. Pravidla obchodování upravují základní zásady a podmínky obchodování na POWER EXCHANGE 
CENTRAL EUROPE, a.s. (dříve Energetická burza Praha) (dále též „PXE“), jakož i ostatní náleži-
tosti, které souvisejí s uzavíráním obchodů. Tato pravidla se však nevztahují na obchodování na 
trhu PXE pro konečné zákazníky.  

Článek 2  

Definice pojmů 

1. Burza – společnost POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. 

2. EEX - společnost European Energy Exchange AG, se sídlem Augustusplatz 9, 04109 Leipzig, Spol-
ková republika Německo, která je majoritním vlastníkem Burzy. 

3. Burzovní shromáždění – shromáždění osob oprávněných k burzovním obchodům a dalších osob 
uvedených ve Statutu Burzy, kterým byla udělena vstupenka na burzovní shromáždění nebo mají 
jiné oprávnění ke vstupu na burzovní shromáždění. Burzovní shromáždění probíhá formou zapojení 
do elektronického systému obchodování. 

4. Vstupenka na burzovní shromáždění – certifikát prokazující oprávnění účastníka obchodování 
nebo jiné oprávněné osoby účastnit se burzovního shromáždění.  

5. Účastník obchodování – osoba, která má oprávnění k uzavírání obchodů na trhu Burzy.  

6. Burzovní den – den, ve kterém se obchoduje na Burze v souladu s platným Kalendářem burzovních 
dnů. 

7. Burzovní informace – jakékoliv informace týkající se obchodů uzavřených na Burze a informace 
související s činností Burzy, jejichž původním zdrojem nebo šiřitelem je Burza.  

8. Burzovní obchod – koupě a prodej produktu osobami oprávněnými k burzovním obchodům v rámci 
burzovního shromáždění.  

9. Obchodní systém – obchodní elektronický systém, jehož prostřednictvím dochází k uzavírání ob-
chodů na Burze; není-li v Burzovních předpisech uvedeno jinak, za součást Obchodního systému 
je považován i obchodní systém provozovaný obchodním partnerem Burzy nebo obchodní systém, 
k němuž náleží autorská práva obchodnímu partneru Burzy, bez ohledu na to, zda je umístěn v sídle 
nebo mimo sídlo Burzy, pokud jeho prostřednictvím Burza umožňuje uzavírat Burzovní obchody. 

10. Centrální protistrana – smluvní strana burzovních obchodů tak jak je definována v Pravidlech 
účastnictví.  

11. Objednávka – anonymní příkaz účastníka k nákupu/prodeji bez identifikace protistrany.  

12. Produkty – rozumí komodity, které jsou předmětem burzovního obchodu na Burze. 

13. PXE Derivátové produkty – komoditní deriváty obchodované ve spolupráci Burzy a EEX na trhu 
provozovaném pod licencí EEX, (i) jejichž předmětem je dodávka elektřiny s místem registrace 
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v soustavě České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Rumunska, Srbska, Chorvatska, Slo-
vinska a dalších východoevropských a jihoevropských států nebo dodávka plynu s místem regis-
trace v soustavě České republiky, nebo (ii) jejichž podkladovým aktivem je elektřina s výše uvede-
nými místy registrace nebo plyn s místem registrace v soustavě České republiky.  

14. Spotové produkty na plyn - komoditní spotové kontrakty obchodované ve spolupráci Burzy a EEX 
na trhu provozovaném pod licencí EEX, jejichž předmětem je dodávka plynu s místem registrace 
v soustavě České republiky. 

15. Trh – je definován předmětem burzovního obchodu dle své příslušnosti k registraci v soustavě. 
Všechny Trhy Burzy se spotovými produkty jsou trhy provozovanými komoditní burzou podle zákona 
č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách. 

16. Společný Denní trh OTE a burzy – trh, který organizuje OTE, a.s. ve smyslu vyhlášky Energetic-
kého regulačního úřadu č. 408/2015 Sb. jako tzv. „Denní trh“, na který má Burza zajištěný přístup 
na základě uzavřené smlouvy mezi OTE a Burzou a kde k uzavírání obchodů s elektřinou dochází 
prostřednictvím Obchodního systému Burzy podle pravidel stanovených v Pravidlech obchodování 
a Obchodních podmínkách OTE.  

17. Obchodní podmínky OTE – „Obchodní podmínky OTE, a.s.“ 

18. OTE – společnost OTE, a.s., která vykonává činnost operátora trhu podle zák.č. 458/2000 Sb., 
energetický zákon. 

19. ECC – společnost European Commodity Clearing AG, se sídlem Augustusplatz 9, 04109 Leipzig, 
Spolková republika Německo, reg.č.: HRB 22362. 

20. Burzovní pravidla – tato Pravidla obchodování a případně jiná pravidla schválená příslušným or-
gánem Burzy, týkající se obchodování na Burze. 

21. Burzovní řády – podrobná pravidla vydaná Burzovní komorou pro jednotlivé oblasti obchodování 
na Burze, např. Pravidla účastnictví, Řád komunikačního napojení Účastníků PXE, Standardizace 
komoditních kontraktů. 

22. Burzovní předpisy – Burzovní pravidla, Burzovní řády a Statut. 

23.  Osoba vyhodnocující odchylky –  subjekt, který vyhodnocuje rozdíly skutečných a sjednaných 
dodávek nebo odběrů elektřiny nebo plynu v daném časovém úseku a na daném území a plnící 
funkci oficiálního místa pro nahlašování dodávkových diagramů (nominací), tj. pro Českou republiku 
je to OTE. 

Článek 3  

Šíření burzovních informací 

1. Burza vydává Věstník (Bulletin PXE).  

2. Ve Věstníku Burza uveřejňuje zejména: 

a) změny Burzovních pravidel a Burzovních řádů, 

b) informace týkající se obchodování na Burze, 

c) rozhodnutí orgánů Burzy s dopadem na účastníky obchodování, 

d) další informace týkající se činnosti Burzy. 

3. Burza zasílá Věstník všem účastníkům a dalším osobám oprávněným k uzavírání burzovních ob-
chodů elektronickou formou a současně ho zpřístupní účastníkům na svých internetových strán-
kách. 

4. Burza na svých internetových stránkách www.pxe.cz uveřejňuje kromě informací uvedených v od-
stavci 2 zejména: 

a) aktuální znění Burzovních pravidel a Burzovních řádů, 

http://www.pxe.cz/


Pravidla obchodování   

5 

b) výroční zprávy Burzy. 

5. Změny Burzovních pravidel a Burzovních řádů uveřejní Burza ve Věstníku burzy vždy nejméně 15 
dní před nabytím jejich účinnosti. 

Článek 4  

Kalendář a harmonogram burzovních dnů 

1. Na Společném Denním trhu OTE a burzy se obchoduje v provozních hodinách Denního trhu orga-
nizovaného OTE. Vkládání nabídek na společném Denním trhu OTE a burzy je umožněno v časech 
dle nastavení Obchodního systému. 

2. PXE Derivátové produkty a Spotové produkty na plyn se obchodují dle kalendářů burzovních dní a 
v časech zveřejněných EEX. 

Článek 5  

Burzovní shromáždění 

1. Burzovního shromáždění jsou oprávněni se účastnit pouze: 

a) zakladatelé a členové Burzy, 

b) účastníci obchodování a ostatní osoby, kterým byla udělena vstupenka na burzovní shromáž-
dění, 

c) burzovní dohodci, 

d) zaměstnanci Burzy při výkonu svých pracovních povinností, 

e) burzovní komisař. 

2. Burzovní shromáždění probíhá neprezenčním způsobem formou zapojení do Obchodního systému. 

Článek 6  

Burzovní dohodci 

1. Postavení burzovních dohodců, vznik a zánik jejich funkce jsou upraveny zejména Statutem Burzy. 

2. Burzovní dohodce je zprostředkovatelem burzovních obchodů a jeho činnost je prováděna prostřed-
nictvím Obchodního systému. 

3. Burzovní dohodce je kromě povinností stanovených předpisy Burzy povinen zejména: 

a) vést obchodní knihu, do které jsou chronologicky zaznamenávány obchody uzavřené během 
burzovního dne, 

b) vydávat závěrkové listy uzavřených obchodů zúčastněným stranám obchodu s uvedením do-
hodnutých podmínek obchodu. 

4. Burzovní dohodce má právo odmítnout zprostředkování takového obchodu, u kterého má důvodné 
podezření, že jeho účastník nepostupuje v souladu s právními nebo burzovními předpisy. 

5. Burzovní dohodce je v odůvodněných případech oprávněn ke vložení objednávky jménem účast-
níka obchodování. Žádost o vložení objednávky musí být potvrzena písemnou formou nebo e-mai-
lem. 

 

 

ČÁST 2  -  OBCHODOVÁNÍ 
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SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 7  

Způsob obchodování 

1. Na Burze se používá způsob obchodování založený na elektronickém zpracování objednávek. 

2. Účastník obchodování uzavírá obchody na Burze prostřednictvím Obchodního systému a burzov-
ních dohodců. 

3. Účastník obchodování odpovídá za obsahovou správnost a úplnost podávaných příkazů k nákupu 
nebo prodeji a provádí kontrolu údajů a skutečností, na jejichž základě příslušné příkazy podává. 

4. Způsob obchodování s PXE Derivátovými produkty a Spotovými produkty na plyn upravují pravidla 
obchodování EEX. 

Článek 8  

Burzovní obchody 

1. Burzovním obchodem je obchod, jehož předmětem je koupě nebo prodej příslušného produktu a 
jehož podstatné náležitosti osoba oprávněná uzavírat burzovní obchody sjednala prostřednictvím 
Obchodního systému. 

2. Burza není oprávněna zrušit obchody uzavřené a potvrzené prostřednictvím Obchodního systému 
v souladu s Burzovními pravidly s výjimkou náhradních obchodů. 

Článek 9  

Předmět burzovních obchodů 

1. Předmětem obchodu na Burze mohou být pouze produkty vypsané Burzou a přijaté k obchodování 
v souladu s Burzovními pravidly1. 

2. Účastník obchodování je povinen v souvislosti s obchodováním s Produkty nakupovat komodity jen 
pro účely jejího dalšího prodeje a nebude jejím konečným spotřebitelem; tento stav je povinen udr-
žovat po celou dobu trvání Smlouvy o účastnictví. 

3. PXE Derivátové produkty a Spotové produkty na plyn jsou vypisované společností EEX ve spolu-
práci s Burzou, a to v souladu s burzovními pravidly EEX. 

  

MONITORING OBCHODŮ 

Článek 10  

Operativní monitoring trhu 

Operativní monitoring trhu (dále jen „monitoring“) je nedílnou součástí regulačního systému Burzy. Cí-
lem monitoringu je ochrana zájmů účastníků obchodování průběžným dohlížením nad podmínkami a 
pravidly obchodování na Burze. Monitoring je orientován především na oblast prevence. 

Článek 11  

Formy monitoringu 

Formy monitoringu jsou: 

 
1 Standardizace komoditních kontraktů 
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a) dohled nad obchodováním, 

b) analytická kontrola obchodů účastníků obchodování. 

Článek 12  

Dohled nad obchodováním 

1. Dohledem nad obchodováním se rozumí soustavná činnost v průběhu obchodování zaměřená 
zejména na: 

a) plnění stanovených podmínek pro uzavírání obchodů na Burze a zjišťování odchylek od 
těchto postupů v reálném čase, 

b) přijímání opatření k odstranění zjištěných odchylek. 

2. Dohled nad obchodováním je prováděn oprávněnými zaměstnanci Burzy. 

Článek 13  

Analytická kontrola obchodů 

1. Analytickou kontrolou obchodů se rozumí:  

a) průběžná činnost zaměřená na vyhledávání obchodů a jednání, u kterých by mohlo docházet 
k porušování burzovních pravidel (dále jen „vybrané obchody a jednání“), 

b) shromažďování základních údajů nezbytných k ověření dodržování povinností osob oprávně-
ných uzavírat burzovní obchody. 

c) prošetření vybraných obchodů a jednání,  

d) prošetření dodržování burzovních pravidel osobami oprávněnými uzavírat burzovní obchody, 

e) prošetření podnětů vyplývajících z činnosti Burzy při dohledu nad obchodováním, a jiné. 

2. Analytická kontrola obchodů je prováděna oprávněnými zaměstnanci Burzy. 

Článek 14  

Společná ustanovení o monitoringu obchodů 

1. Operativní monitoring obchodů s PXE Derivátovými produkty a Spotovými produkty na plyn provádí 
EEX ve spolupráci s PXE.  

  

SPOLEČNÝ DENNÍ TRH OTE A BURZY 

Článek 15  

Společný denní trh OTE a burzy v České republice 

1. Pro obchodování s registrovanými hodinovými produkty na Společném Denním trhu OTE a burzy 
platí:  

a) pravidla uzavírání takových obchodů a jejich vypořádání se řídí Burzovními předpisy 
(zejména Článek 16 - těchto Pravidel) a dále Obchodními podmínkami OTE; 

b) obchodem uzavřeným na společném denním trhu OTE a burzy se rozumí obchod uzavřený 
na denním trhu OTE prostřednictvím Obchodního systému podle pravidel stanovených v Pra-
vidlech obchodování a Obchodních podmínkách OTE. 

2. Systém OTE není považován za součást Obchodního systému. 
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Článek 16  

Obchody uzavřené na společném Denním trhu OTE a burzy 

1. Obchod uzavřený na společném Denním trhu OTE a burzy prostřednictvím tzv. nabídky vložené do 
Obchodního systému se automaticky stává burzovním obchodem, tzn. že do takového obchodu 
automaticky vstupuje Centrální protistrana. Nabídkou se pro účely společného Denního trhu OTE a 
burzy rozumí: 

a) souhrnný blok požadovaných nákupů/prodejů pro hodinové produkty (dále „standardní na-
bídka“) nebo  

b) nabídky vyplývající z finančních futures podle čl. 17 těchto pravidel (dále „nabídky z finanč-
ních futures“) 

zasílané účastníky obchodování prostřednictvím Obchodního systému do informačního systému 
OTE. 

2. Takovýto obchod je tedy k okamžiku jeho uzavření na společném Denním trhu OTE a burzy vždy 
nahrazen dvěma obchody se shodným předmětem (tj. se shodným druhem produktu, množstvím a 
cenou) jako původní obchod, a to:  

a) jedním burzovním obchodem mezi účastníkem obchodování a Centrální protistranou  

b) jedním obchodem mezi Centrální protistranou a Operátorem trhu  

za dodržení podmínky zachování směru obchodu z pozice účastníka obchodování (nákup / prodej).   

3. Vložení standardní nabídky je možné pokud: 

a) případné uspokojení objednávky nezpůsobí překročení spotového limitu účastníka obchodo-
vání a 

b) nabídka obsahuje povinné náležitosti dle Obchodních podmínek OTE. 

4. Burza je oprávněna stanovit každému účastníkovi obchodování spotový limit v EUR, přičemž při 
stanovení výše spotového limitu je Burza vázána požadavkem ECC. Do doby obdržení prvního po-
žadavku ECC je spotový limit automaticky stanoven na 0 EUR, kdy účastník obchodování není 
oprávněn spotové obchody uzavírat. Burza zaručuje, že celková platba vyplývající ze spotových 
obchodů daného účastníka obchodování nepřekročí tento spotový limit. 

5. Burza a Centrální protistrana mají právo přístupu k údajům o nabídkách jednotlivých účastníků ob-
chodování na Denním trhu OTE. Účastník, který bude využívat možnosti obchodování na společ-
ném Denním trhu OTE a burzy, je proto povinen udělit Burze souhlas se zpřístupněním těchto údajů 
ve formě předepsané OTE. 

6. Nabídky zadané účastníky obchodování do Obchodního systému jsou prostřednictvím automatické 
komunikace zasílány do informačního systému OTE (CS OTE), kde jsou validovány a registrovány. 
Práce s nabídkami účastníků obchodování na Společném Denním trhu OTE a burzy se řídí Obchod-
ními podmínkami OTE. 

7. Pevná cena za obchodování na společném Denním trhu OTE a burzy je hrazena účastníkem ob-
chodování přímo OTE. Pevná cena je stanovena jako součin pevné ceny stanovené Energetickým 
regulačním úřadem v příslušném Cenovém rozhodnutí a součtu množství elektřiny nakoupené a 
prodané ve všech obchodních hodinách kalendářního měsíce prostřednictvím Denního trhu. 

8. Účastník obchodování přistupující na společný Denní trh OTE a burzy prostřednictvím Obchodního 
systému odpovídá Burze za škodu způsobenou jí chybným nebo neúplným zadáním nabídek. 

9. Reklamace se řídí Obchodními podmínkami OTE. Účastníky obchodování zastupuje v reklamačním 
řízení s OTE Burza. 
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Článek 17  

Zvláštní ustanovení pro nabídky na společném Denním trhu OTE a burzy vyplýva-

jící z finančních futures 

1. Účastník obchodování přistupující na Společný Denní trh OTE a burzy má možnost nezávisle a 
paralelně vedle standardní nabídky zadat prostřednictvím Burzy také nabídky na nákup a prodej na 
tomto trhu za účelem fyzické dodávky vyplývající z otevřené pozice finančních futures evidované v 
ECC. Nabídky z finančních futures jsou účastníky obchodování zadávány prostřednictvím Obchod-
ního systému a Burzou automaticky zasílány do informačního systému OTE. Ustanovení následují-
cích odstavců tohoto článku platí výlučně pro nabídky z finančních futures.  

2. Nabídky je možné zadat vždy pouze na následující měsíc, nejpozději poslední obchodní den, ve 
kterém se dané měsíční finanční futures obchodují. V průběhu měsíce splatnosti již není možné 
zvolené hodnoty libovolně měnit. Burza může na základě odůvodněné žádosti účastníka obchodo-
vání zrušit či změnit zadané nabídky. V odůvodněných případech (uzavíraní pozic účastníka apod.) 
má právo Burza dané nabídky zrušit.  

3. Je možné zadat jeden požadavek pro nákup nebo prodej pro měsíc base a jeden požadavek pro 
nákup nebo prodej pro měsíc peak. Jednotlivé nabídky jsou zadány v MW bez ceny a nesmí být 
vyšší než otevřená pozice příslušného účastníka na měsíčním finančním futures evidovaná v ECC 
po ukončení posledního obchodního dne tohoto futures (včetně kaskádování) a také musí respek-
tovat krátkou či dlouhou otevřenou pozici měsíčního futures evidovanou v ECC. Pokud by byla za-
daná nabídka vyšší, bude zadána hodnota otevřené pozice měsíčního finančního futures evidovaná 
v ECC. Pokud není dodržen směr (dlouhá/krátká pozice) je nabídka účastníka neplatná.  

4. Tyto nabídky mají nespecifikovanou cenu a neprobíhá zde kontrola vůči spot limitu. 

5. Nabídkám je přiřazena cena dle následujícího principu v souladu s Obchodními podmínkami OTE:  

a) u nabídek na nákup systém OTE pro každou hodinu nabídky dosadí jako cenu nabídky ma-
ximální cenu všech nabídek na nákup a nabídek na prodej vstupujících do sesouhlasení v 
dané hodině.  

b) u nabídek na prodej systém OTE pro každou hodinu nabídky dosadí jako cenu nabídky mini-
mální cenu všech nabídek na prodej a nabídek na nákup vstupujících do sesouhlasení v dané 
hodině.  

6. Vypořádání a fakturace obchodů uzavřených prostřednictvím těchto nabídek probíhá stejným způ-
sobem jako u obchodů uzavřených prostřednictvím standardních nabídek.  

  

OBCHODOVÁNÍ S DERIVÁTOVÝMI PRODUKTY 

Článek 18  

Obchodování s PXE Derivátovými produkty 

1. Obchodování s PXE Derivátovými produkty probíhá v souladu s příslušnými smlouvami upravují-
cími spolupráci mezi Burzou a EEX a/nebo s nimi spřízněnými společnostmi a řídí se příslušnými 
pravidly obchodování platnými pro trh EEX.  

2. Vypořádání obchodů s PXE Derivátovými produkty se řídí pravidly vydanými ECC, platnými v oka-
mžiku vypořádání obchodů. 
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OBCHODOVÁNÍ SE SPOTOVÝMI PRODUKTY NA PLYN 

Článek 19  

Obchodování se Spotovými produkty na plyn 

1. Obchodování se Spotovými produkty na plyn probíhá v souladu s příslušnými smlouvami upravují-
cími spolupráci mezi Burzou a EEX a/nebo s ní spřízněnými společnostmi a řídí se příslušnými pra-
vidly obchodování platnými pro trh EEX. 

2. Vypořádání obchodů se Spotovými produkty na plyn se řídí pravidly vydanými ECC, platnými v oka-
mžiku vypořádání obchodů. 

  

MIMOŘÁDNÉ SITUACE 

Článek 20  

Pozastavení a omezení obchodování 

1. Generální sekretář může rozhodnout o pozastavení nebo omezení obchodování v případě, že na-
stanou okolnosti, které mohou či mohly: 

a) ovlivnit tvorbu nebo vývoj cen/kurzů dosahovaných na Burze, 

b) narušit regulérnost uzavírání anebo vypořádání obchodů, 

c) poškodit postavení nebo zájmy Burzy, 

d) mít za následek porušení zákona, Burzovních pravidel, Statutu nebo předpisů zúčtovacího 
systému, 

e) jiným způsobem poškodit zájmy účastníků obchodování. 

2. Mezi tyto okolnosti patří rovněž stávky, občanské nepokoje, válečný stav, přírodní katastrofy nebo 
jiné výsledky působení vyšší moci, technické důvody nebo jiné události či okolnosti, které by mohly 
ohrozit, ztížit nebo znemožnit obchodování nebo vypořádání obchodů. 

3. Za technické důvody se zejména považují:  

a) problémy na straně Burzy, zejména problémy s Obchodním systémem,  

b) problémy na straně osoby zajišťující vypořádání obchodů, 

c) technické problémy na straně účastníků obchodování, zejména problémy s připojením k ob-
chodnímu systému, kdy osoby oprávněné uzavírat burzovní obchody nemohou činit úkony 
spojené s obchodováním, 

4. Pozastavení nebo omezení obchodování se může týkat všech nebo jen určitých produktů. 

5. K pozastavení obchodování nebo omezení obchodování může dojít po ukončení burzovního dne 
nebo i v jeho průběhu. K pozastavení nebo omezení obchodování dochází nejdříve od vydání roz-
hodnutí o jeho pozastavení či omezení, pokud není v takovém rozhodnutí stanoveno, že k pozasta-
vení či omezení dochází později. 

6. K vydání rozhodnutí o pozastavení nebo omezení obchodování je oprávněn generální sekretář.  

7. Rozhodnutí o pozastavení nebo omezení obchodování Burza bez zbytečného prodlení oznámí 
všem účastníkům obchodování, a to prostřednictvím komunikačního systému Burzy nebo jiným 
vhodným způsobem. 
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8. Omezení obchodování může spočívat zejména v omezení či zákazu vkládání určitého druhu nabí-
dek nebo v omezení objemu vkládaných nabídek. 

Článek 21  

Pozastavení obchodování za rizikové situace vyžadující okamžitou evakuaci 

1. V případě, že nastane taková riziková situace, která si vyžaduje okamžitou evakuaci pracovníků 
a odůvodněně nelze čekat na rozhodnutí generálního sekretáře, je oprávněnému zaměstnanci, za 
předpokladu, že nebude ohrožen jeho život či zdraví, uložena povinnost standardně ukončit pro-
dukční server pro zachování synchronizace dat produkčního a záložního systému Burzy. Za riziko-
vou situaci pro účely tohoto pozastavení je zvláště považována např. přírodní katastrofa, požár, 
bombový teroristický útok apod. 

2. Oprávněný zaměstnanec má pro ukončení produkčního serveru v rámci svého řídícího uživatel-
ského menu aktivní volbu, kterou zadá v případech popsaných v odstavci 1. 

3. Zadáním volby pro ukončení produkčního serveru dojde k uzavření podsystémů, produkční i záložní 
systém bude stabilizován a synchronizace dat zachována. Obchodní systém bude účastníkům ob-
chodování od okamžiku zadání volby na ukončení produkčního serveru nedostupný.  

4. K pozastavení obchodování podle odst. 1 až 3 může dojít také v případě, kdy je vyhlášen „stav 
nouze“ podle ustanovení příslušného zákona2 nebo v případech, kdy může dojít k ovlivnění činnosti 
centrální protistrany. 

  

VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODŮ 

Článek 22  

Vypořádání burzovních obchodů a zúčtování daní 

1. Výsledné denní platby vyplývající z obchodů uzavřených na společném Denním trhu OTE a burzy 
jsou zúčtovány prostřednictvím ECC dle jeho pravidel.   

2. Ke konečné ceně vypořádání se připočítává daň z přidané dané hodnoty, případně další aplikova-
telné nepřímé daně („standardní zúčtování nepřímých daní“). Pro přepočet výše nepřímých daní 
z cizí měny na tuzemskou měnu bude pro účely zúčtování použit devizový kurz stanovený Českou 
národní bankou ke dni dodávky. O výši použitého kurzu budou účastníci obchodování informováni. 

3. Standardní zúčtování nepřímých daní bude provedeno, pokud účastník obchodování nepředloží 
Centrální protistraně prostřednictvím Burzy dokumenty opravňující Centrální protistranu k jinému 
postupu ("nestandardní zúčtování nepřímých daní") nebo pokud nesplní další podmínky uvedené 
v odstavci 2 tohoto článku. 

4. Účastník obchodování, který má zájem o nestandardní zúčtování nepřímých daní, je povinen před 
změnou z režimu standardního zúčtování nepřímých daní na režim nestandardního zúčtování po-
skytnout Centrální protistraně prostřednictvím Burzy dokumenty prokazující jeho nárok na nestan-
dardní zúčtování nepřímých daní a dále zajištění svého potenciálního závazku uhradit Centrální 
protistraně doúčtované nepřímé daně podle odst. 5 tohoto článku. Konkrétní forma zajištění a jejich 
výše musí být akceptovatelné pro Centrální protistranu a mohou být uvedeny ve smlouvě o účast-
nictví nebo v jejím dodatku.  

5. V případě, že správce nepřímých daní vydá rozhodnutí (a to i nepravomocné), které ve svém dů-
sledku znamená, že Centrální protistrana aplikovala a/nebo aplikuje nepřímé daně (tj. především 
daň z přidané hodnoty a/nebo daň z elektřiny/plynu) z konečné ceny obchodu vůči některým účast-

 
2 Zákon 458/2000 Sb.  o Podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (Energetický 
zákon) 
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níkům řízení nesprávně, pak Centrální protistrana tyto nepřímé daně dotčeným účastníkům obcho-
dování doúčtuje (včetně případných nákladů financování) a tito účastníci obchodování jsou povinni 
tuto částku bezodkladně uhradit. V případě, že konečné pravomocné rozhodnutí vydané správcem 
daně, případně soudem bude v rozporu s nepravomocným rozhodnutím, na základě kterého Cen-
trální protistrana doúčtovala účastníkovi obchodování nepřímé daně, Centrální protistrana takto do-
účtované nepřímé daně účastníkovi obchodování vrátí. 

6. Burzovní komora je oprávněna změnit splatnost částek odpovídajících nepřímým daním a zákon-
ným poplatkům. 

7. Vypořádání obchodů s PXE Derivátovými produkty a Spotovými produkty na plyn provádí ECC a 
řídí se jejími pravidly platnými v okamžiku vypořádání obchodů. 

Článek 23  

Registrace uzavřených obchodů u Osoby vyhodnocující odchylky 

1. Registrace obchodů na Společném Denním trhu OTE a Burzy u Osoby vyhodnocující odchylky je 
prováděna přímo OTE. 

2. Registraci obchodů s PXE Derivátovými produkty a se Spotovými produkty na plyn s fyzickou do-
dávkou v ČR u OTE zajišťuje ECC prostřednictvím Burzy, a to ve vztahu k oběma stranám obchodu. 

3. Registraci ostatních obchodů s PXE Derivátovými produkty s fyzickou dodávkou u ostatních Osob 
vyhodnocujících odchylky (tj. mimo ČR) provádí každá smluvní strana samostatně.  

4. Registrace obchodů s PXE Derivátovými produkty a se Spotovými produkty na plyn s fyzickou do-
dávkou u Osoby vyhodnocující odchylky se řídí pravidly ECC a pravidly Osob vyhodnocujících od-
chylky. 

5. V případě, že se neuskuteční registrace u Osoby vyhodnocující odchylky z důvodu selhání, poru-
šení povinnosti či nečinnosti účastníka obchodování (případně jím pověřeným subjektem zúčtování) 
nese tento účastník obchodování veškeré náklady, které vznikly v důsledku nezaregistrování jeho 
pozice. 

Článek 24  

Pozastavení možnosti obchodovat na žádost ECC 

1. Burza je oprávněna na základě žádosti ECC účastníkovi obchodování zamezit možnost vkládat ob-
jednávky a uzavírat burzovní obchody.    

  

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 25  

Odpovědnost a povinnosti Burzy 

1. Burza neodpovídá za případné škody, které vzniknou účastníkům obchodování nebo třetím osobám 
v důsledku porušení tohoto předpisu ze strany jiného účastníka obchodování. 

2. Burza je povinna v rozsahu a způsobem uvedeným v Burzovních pravidlech zajistit informování 
účastníka obchodování o výsledku provedení každého příkazu podaného účastníkem obchodování. 

3. Burza odpovídá za správnost a včasnost provedení příkazů podaných účastníkem obchodování 
v rozsahu uvedeném v Burzovních pravidlech. 

Článek 26  

Řešení sporů  
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Vzájemné spory účastníků obchodování a spory s Burzou týkající se uzavírání burzovních obchodů 
rozhodují příslušné obecné soudy.   

Článek 27  

Změny Pravidel obchodování  

1. Změny Pravidel obchodování jsou schvalovány burzovní komorou Burzy. 

2. Pravidla obchodování nabývají účinnosti od data stanoveného burzovní komorou. 

3. Aktuální znění Pravidel obchodování je uveřejňováno rovněž na internetových stránkách Burzy. 

Článek 28  

Účinnost Pravidel obchodování 

Tato pravidla byla schválena burzovní komorou Burzy dne 14.9.2022 a nabývají účinnosti dnem 1. 10. 
2022. 


