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Předmět úpravy
1. Tento předpis upravuje druhy a výši odměn za služby poskytované POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE) na trhu komodit pro konečné zákazníky organizovaném PXE(dále jen
"burzovní poplatky").
2. Pojmy použité v tomto předpisu, které začínají velkým písmenem, mají, nevyplývá-li z kontextu jinak, stejný význam jako v Burzovních pravidlech pro trh s komoditami pro konečné zákazníky.

Druhy a struktura burzovních poplatků
1. Burzovními poplatky jsou poplatky za obchodování a poplatky za účastnictví.
2. Poskytuje-li Burza v souvislosti s obchodováním na Trhu účastníkovi obchodování poradenskou
službu, jsou odměna za takovou službu, byla-li sjednána, jakož i případné další podmínky, předmětem samostatné dohody mezi Burzou a účastníkem obchodování.

Povinné osoby
1. Povinnými osobami za placení burzovních poplatků jsou Dodavatelé a Odběratelé.
2. Dodavatelé platí Burze dle těchto pravidel jen variabilní část poplatku za obchodování.
3. Odběratelé platí Burze poplatky za účastnictví, fixní část poplatku za obchodování (dále jen „poplatek za aukci“) a variabilní část poplatku za obchodování, není-li dále stanoveno jinak.
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4. Pro Sdružené Odběratele platí tyto odchylky
Poplatek za účastnictví
a) Poplatek za účastnictví platí (i) Sdružený Odběratel, který je zástupcem všech ostatních Sdružených Odběratelů pro podání Poptávky (dále jen „Hlavní Sdružený Odběratel“) a (ii) každý
ze Sdružených odběratelů, kteří uzavřeli samostatnou Smlouvu o účastnictví. Ostatní Sdružení Odběratelé poplatky za účastnictví neplatí. Pro účely těchto pravidel se za Hlavního
Sdruženého Odběratele považuje i zástupce všech ostatních Sdružených Odběratelů, který
není Sdruženým Odběratelem, ale má postavení centrálního zadavatele.
b) Není-li však Hlavního Sdruženého Odběratele, platí poplatek za účastnictví v plné výši každý
ze Sdružených Odběratelů.
Poplatek za obchodování – variabilní část
c) Variabilní část poplatku za obchodování platí (i) Hlavní Sdružený Odběratel podle očekávané
spotřeby uvedené v Poptávce připadající na všechny Sdružené Odběratele, s výjimkou těch,
kteří uzavřeli samostatnou Smlouvu o účastnictví a (ii) Sdružení odběratelé, kteří uzavřeli samostatnou Smlouvu o účastnictví podle vlastní očekávané spotřeby uvedené v Poptávce.
Ostatní Sdružení Odběratelé variabilní část poplatku za obchodování neplatí.
d) Není-li však Hlavního Sdruženého Odběratele, platí variabilní část poplatku za obchodování
každý ze Sdružených Odběratelů podle očekávané spotřeby připadající na daného Sdruženého Odběratele dle údajů v Poptávce.
Poplatek za obchodování – fixní část (poplatek za aukci)
e) Poplatek za aukci platí Hlavní Sdružený Odběratel. Ostatní Sdružení Odběratelé poplatek za
aukci neplatí.
f)

Není-li však Hlavního Sdruženého Odběratele, platí jeden poplatek za aukci všichni Sdružení
Odběratelé dohromady s tím, že každý ze Sdružených Odběratelů zaplatí takovou část poplatku za aukci odpovídající poměru mezi očekávanou spotřebou uvedenou v Poptávce připadající na daného Sdruženého Odběratele a očekávanou spotřebou uvedenou v Poptávce
připadající na všechny Sdružené Odběratele. Části poplatku za aukci placené Sdruženými
Odběrateli se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Zúčtovací období
1. Zúčtovacím obdobím pro poplatky za obchodování pro Dodavatele je kalendářní měsíc.
2. Zúčtovacím obdobím pro poplatky za obchodování pro Odběratele je den aukce. Pokud v jednom
pracovním dni proběhne více aukcí, vyúčtují se poplatky za obchodování pro Odběratele za všechny
aukce v rámci jednoho dne.

Základ a sazby poplatků
1. Základem variabilní části poplatku za obchodování pro Dodavatele je celkový objem Burzovních
obchodů uzavřených Dodavatelem v zúčtovacím období.
2. Poplatky za obchodování placené Odběrateli sestávají z fixní části ve výši 250,- Kč za každou uskutečněnou aukci a z variabilní části.
3. Základem variabilní části poplatku za obchodování pro Odběratele je celkový objem Burzovních
obchodů uzavřených Odběratelem v rozhodné době 12ti po sobě jdoucích měsíců (dále jen „rozhodný rok“). Do objemu Burzovních obchodů uzavřených v rozhodném roce se však Odběrateli započítávají pouze ty obchody, u nichž byl plátcem variabilní části poplatku za obchodování.
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4. Základem variabilní části poplatku za obchodování pro Hlavního Sdruženého Odběratele je celkový
objem Burzovních obchodů uzavřených všemi Sdruženými Odběrateli v rozhodném roce. Do objemu Burzovních obchodů uzavřených v rozhodném roce se však Hlavnímu Sdruženému Odběrateli
započítávají pouze ty obchody, u nichž byl Hlavní Sdružený Odběratel nebo ostatní Sdružení Odběratelé plátcem variabilní části poplatku za obchodování.
5. První rozhodný rok počíná běžet dnem první aukce, které se Odběratel na Trhu zúčastnil. Následující rozhodné roky počínají běžet vždy v den výročí této první aukce.
6. Poplatky za obchodování se Odběratelům (Hlavnímu Sdruženému Odběrateli) vyúčtovávají průběžně po skončení každého denního zúčtovacího období, ve kterém byl Odběratelem (Sdruženými
Odběrateli) uzavřen obchod (dále jen „aktuální zúčtovací období“). Předmětem vyúčtování je vždy
pouze rozdíl mezi aktuální celkovou výší variabilní části poplatku za obchodování odpovídající zobchodovanému objemu ve všech proběhlých zúčtovacích obdobích rozhodného roku, včetně aktuálního zúčtovacího období a celkovou výší variabilní části poplatku za obchodování odpovídající zobchodovanému objemu ve všech proběhlých zúčtovacích obdobích rozhodného roku s výjimkou aktuálního zúčtovacího období.
7. Sazba variabilní části poplatku za obchodování pro Odběratele (Hlavního Sdruženého Odběratele)
činí ze zobchodovaného objemu:
do 25 000 MWh
přes 25 000 MWh do 50 000 MWh
přes 50 000 MWh do 100 000 MWh
přes 100 000 MWh do 250 000 MWh
přes 250 000 MWh

7,- Kč za každou MWh
175 000,- Kč + 5,- Kč za každou MWh, o kterou objem převyšuje 25 000 MWh
300 000,- Kč + 3,- Kč za každou MWh, o kterou objem převyšuje 50 000 MWh
450 000,- Kč + 1,- Kč za každou MWh, o kterou objem převyšuje 100 000 MWh
600 000,- Kč

8. Sazba variabilní části poplatku za obchodování pro Dodavatele není závislá na zobchodovaném
objemu a činí 1,- Kč/MWh.
9. Sazba poplatku za účastnictví pro Odběratele činí 2 500,- Kč.
10. Výše poplatků je v tomto předpisu uvedena bez daně z přidané hodnoty. K celkové částce poplatků
bude připočítána daň z přidané hodnoty v sazbě platné ke dni zdanitelného plnění.

Splatnost poplatku za obchodování
1. Poplatek za obchodování je splatný pozadu za zúčtovací období.
2. Splatnost poplatku za obchodování je 21 dnů od vystavení daňového dokladu Burzou. Burza vystaví
daňový doklad vždy po skončení zúčtovacího období.

Splatnost poplatku za účastnictví
1. Splatnost poplatku za účastnictví je 21 dnů od vystavení daňového dokladu Burzou. Burza vystaví
daňový doklad zpravidla nejpozději při uzavření Smlouvy o účastnictví.

Způsob úhrady poplatků
1. Úhrada všech poplatků se provádí bezhotovostně na základě daňového dokladu vystaveného Burzou.
2. Účastník obchodování uzavřením Smlouvy o účastnictví souhlasí s vystavováním daňových dokladů za poplatky v elektronické podobě v souladu s platnými právními předpisy.
3

Sazebník poplatků pro trh konečných zákazníků

3. Účastníkovi obchodování bude Burza zasílat vystavené daňové doklady v elektronické podobě opatřené elektronickou značkou, s kvalifikovaným časovým razítkem, založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu.
4. Účastník obchodování je povinen poskytnout Burze svou e-mailovou adresu k doručování vystavených daňových dokladů. Jakoukoliv změnu této adresy je účastník obchodování povinen oznámit
Burze nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce zdanitelného období. Datem doručení
daňového dokladu je den obdržení „Potvrzení o doručení e-mailové zprávy“.

Použití poplatků
Finanční prostředky získané z poplatků jsou příjmy Burzy.

Snížení poplatků nebo osvobození od úhrady poplatků
1. Burzovní komora je oprávněna rozhodnout o snížení poplatků placených povinnými osobami nebo
o osvobození povinných osob od úhrady poplatků.
2. Odběratel, který uzavřel na Burze Burzovní obchod s dodavatelem, který následně (i) pozbyl oprávnění nebo (v důsledku nesplnění finančních podmínek pro zúčtování odchylek) možnost dodávat
Odběrateli komoditu, jež byla předmětem Burzovního obchodu, nebo, (ii) v případě dodávky komodity na základě smlouvy o sdružených službách dodávky, přestal mít pro Odběratele zajištěnu
službu distribuční soustavy (dále též souhrnně „Selhavší Dodavatel“), neplatí poplatky za obchodování z dalšího Burzovního obchodu uzavřeného na Burze (dále jen „Náhradní burzovní obchod“),
jestliže:
a) předmětem Náhradního burzovního obchodu, byla dodávka stejné komodity, pro stejná odběrná
místa a pro stejné dodávkové období nebo jeho zbývající část jako u výše uvedeného Burzovního obchodu uzavřeného se Selhavším Dodavatelem, a
b) aplikace PARC v době zahájení přípravy Poptávky obsahovala aktuální data o odběrných místech, která byla předmětem Náhradního burzovního obchodu.

Následky nezaplacení poplatků
Nebyl-li poplatek včas zaplacen, je povinná osoba povinna uhradit úrok z prodlení ve výši 25% p.a.

Přechodná ustanovení
1. Povinnost Odběratele zaplatit udržovací poplatek za účastnictví, pokud tuto povinnost do doby účinnosti tohoto burzovního předpisu schváleného na burzovní komoře dne 6. 12. 2017 („Předpis“) nesplnil, zaniká účinností Předpisu, a to bez ohledu na to, zda a kdy nastala jeho splatnost.

Účinnost pravidel
Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2018.
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