Komunikační napojení účastníků PXE

BURZOVNÍ ŘÁD
KOMUNIKAČNÍ NAPOJENÍ ÚČASTNÍKŮ
PXE
ČÁST 1 – KOMUNIKACE MEZI PXE A ÚČASTNÍKY OBCHODOVÁNÍ
Článek 1
Předmět úpravy
Tato část prováděcího předpisu upravuje podmínky datové komunikace on-line mezi POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále „PXE“ nebo „Burza“) a účastníky obchodování PXE (dále jen
„účastník“) pro účely obchodování na trhu PXE. Tento předpis se nevztahuje na trh PXE pro konečné
zákazníky,
Článek 2
Definice pojmů
1. Datová komunikace znamená elektronickou datovou komunikaci sloužící účastníkům a Burze k předávání objednávek, jiných příkazů a informací týkajících se burzovních obchodů. Datová komunikace se uskutečňuje prostřednictvím napojení účastníka do obchodního systému.
2. Obchodní systém znamená
a) pro účely obchodování na Společném Denním trhu OTE a Burzy („společný denní trh
OTE/PXE“), včetně zadávání instrukcí pro fyzickou dodávku vyplývající z finančních futures, a
pro účely předávání denních reportů z obchodování na společném denním trhu OTE/PXE – systém PXE sloužící pro přístup do obchodního systému CS OTE a přístup k uvedeným reportům.
3. PXE Portal je webová aplikace PXE sloužící účastníkovi pro účely obchodování na společném denním trhu OTE/PXE l.
4. Produkční prostředí znamená oddělený logický prostor v centrálním počítačovém serveru PXE, ve
kterém jsou uložena reálná obchodní data, aktuální verze programů a ve kterém probíhá denní
zpracování dat v obchodním systému.
5. Testovací prostředí znamená oddělený logický prostor, ve kterém jsou uložena data a programy pro
potřeby testování.
6. Aktivní obchodovací účet nebo deal-entry účet znamená účet typu „Trader v aplikaci PXE Portal,
jejichž prostřednictvím může účastník vkládat objednávky do obchodního systému a uzavírat, případně potvrzovat, obchody na společném denním trhu OTE/PXE.
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Článek 3
Administrace přístupů do obchodního systému
1. PXE vytvoří účastníku:
a) přístup(y) do testovacího prostředí obchodního systému, a to na žádost účastníka,
b) přístup(y) do produkčního prostředí obchodního systému, a to na žádost účastníka předloženou
ve formě standardizovaného formuláře.
2. Aktivní obchodovací účet může být vytvořen pouze osobám, které byly zplnomocněny účastníkem
k uzavírání obchodů za účastníka, viz pravidla účastnictví.
3. Přístup do obchodního systému v produkčním prostředí může být zpoplatněn dle sazebníku poplatků v momentě, kdy je takový přístup aktivován.
4. Přístup do testovacího prostředí je zdarma.
5. Účastník obdrží přihlašovací údaj od PXE, jehož formát je standardizovaný pro všechny účastníky
obchodování. PXE vytvoří heslo pro první přihlášení do obchodního systému, účastník následně
heslo změní a je plně odpovědný za jakékoli zneužití těchto přihlašovacích údajů.
Článek 4
Komunikační prostředí
1. Pro datové spojení PXE Portal s obchodním systémem využije účastník obchodování komunikační
prostředí Internet Direct.
2. Pro datovou komunikaci se tedy využívá:
a) komunikačního zařízení účastníka určeného pro jeho přímé napojení do sítě Internet a
b) komunikačního zařízení PXE, které je s účastnickým komunikačním zařízením propojeno prostřednictvím internetu
3. Pro datové spojení PXE Portal s obchodním systémem není pevná IP adresa vyžadována.

ČÁST 2 – ODPOVĚDNOST
1. PXE odpovídá pouze za provoz svého komunikační zařízení, a to až po rozhraní tohoto zařízení a
komunikačního prostředí (Internet).
2. PXE neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé účastníkovi nebo jiným osobám v důsledku
a) poruchy komunikačního zařízení účastníka nebo front-end modulu, jakož i související ztráty
nebo úniku dat,
b) poruchy komunikačního prostředí (Internet),
c) zneužití nebo neodborné manipulace s komunikačním zařízením nebo front-end modulem
účastníkem nebo třetí osobou,
d) porušení povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy, burzovními pravidly
nebo burzovními řády ze strany účastníka.
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ČÁST 3 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 5
Účinnost
Tento předpis byl schválen burzovní komorou per rollam dne 15.11. 2017 a nabývá účinnosti dne 8.
12. 2017.
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