Stanovení parametrů obchodování

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K BURZOVNÍM
PRAVIDLŮM
STANOVENÍ PARAMETRŮ
OBCHODOVÁNÍ NA TRHU PRO KONEČNÉ
ZÁKAZNÍKY
Tento prováděcí předpis upravuje některé podmínky nákupu Komodit na trhu pro konečné zákazníky.
Pojmy zde použité mají význam uvedený v Burzovních pravidlech pro trh s komoditami pro konečné
zákazníky, nevplývá-li z kontextu jinak.
Článek 1
Minimální poptávaný objem
Doporučený minimální poptávaný objem:

2 500 MWh

Burza přijme do Aukce i Poptávky s nižším objemem.
Článek 2
Nákupní kroky a Referenční kontrakty
1. Maximální doporučený počet nákupních kroků Komodity a možné kombinace Referenčních
kontraktů v závislosti na velikosti poptávaného množství Komodity jsou uvedeny v tabulce
v příloze 1 tohoto předpisu.
2. Není-li dále uvedeno jinak, lze v rámci Poptávky jako Referenční kontrakty použít pouze měsíční
nebo roční base kontrakt nebo jejich kombinaci.
3. Ročním base kontraktem se v případě zemního plynu rozumí Base Load Year Futures kontrakt
s fyzickým vypořádáním obchodovaný na Burze a v případě elektřiny PXE Czech Financial Power
Base Year kontrakt s finančním vypořádáním (a českou elektřinou jako podkladovým aktivem)
obchodovaný na trhu EEX.
4. Měsíčním base kontraktem se v případě zemního plynu rozumí Base Load Month kontrakt
s fyzickým vypořádáním obchodovaný na Burze a v případě elektřiny PXE Czech Financial Power
Base Month kontrakt s finančním vypořádáním (a českou elektřinou jako podkladovým aktivem)
obchodovaný na trhu EEX.
Doporučený způsob použití Referenčních kontraktů je v závislosti na velikosti poptávaného množství
Komodity uveden v tabulce v příloze 1 tohoto předpisu.
5. Cenu Komodity je možné fixovat pouze k ceně kontraktů, které jsou aktuálně vypsané na Burze
nebo EEX nebo budou vypsané v průběhu dodávkového období.
6. Objem všech nákupních kroků musí být roven celkovému poptávanému objemu Komodity.
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Článek 3
Pravidla stanovování počtu a objemu nákupních kroků pro měsíční base kontrakty
1. Vztáhne-li Odběratel cenu Komodity výhradně k měsíčnímu base kontraktu, pak:
(i) Odběratel určí počet nákupních kroků připadajících na jeden kalendářní měsíc s tím, že
tento počet by neměl přesáhnout maximální doporučený počet;
(ii) celkový počet nákupních kroků je roven počtu měsíců dodávkového období vynásobený
počtem nákupních kroků připadající na jeden měsíc. V případě, že Odběratel chce
zafixovat cenu Komodity najednou pro tři po sobě jdoucí měsíce odpovídající
kalendářnímu kvartálu, může pro fixaci použít i příslušný kvartální kontrakt obchodovaný
na Burze či EEX (Base Load Quarter Futures, resp. PXE Czech Financial Power Base
Quarter).
(iii) objem jednoho nákupního kroku je roven podílu celkového poptávaného objemu Komodity
a celkového počtu nákupních kroků.
2. Jednotkovou cenou Komodity každého nákupního kroku je
(i)

součet Obchodního rozpětí a ceny měsíčního base kontraktu daného měsíce, k němuž
se nákupní krok vztahuje, a to k okamžiku fixace, nebo

(ii) násobek Koeficientu a ceny měsíčního base kontraktu daného měsíce, k němuž se
nákupní krok vztahuje, a to k okamžiku fixace.
Článek 4
Pravidla stanovování počtu a objemu nákupních kroků pro roční base kontrakty
1. Vztáhne-li Odběratel cenu Komodity výhradně k ročnímu base kontraktu, pak
(i) Odběratel určí počet nákupních kroků připadajících na jeden kalendářní rok s tím, že tento
počet by neměl přesáhnout maximální doporučený počet;
(ii) celkový počet nákupních kroků je roven počtu let dodávkového období vynásobený
počtem nákupních kroků připadajících na jeden rok.
(iii) objem jednoho nákupního kroku bude roven podílu celkového poptávaného objemu
Komodity a počtu nákupních kroků.
2. Jednotkovou cenou Komodity každého nákupního kroku je
(i)

součet Obchodního rozpětí a ceny ročního base kontraktu daného roku, k němuž se
nákupní krok vztahuje, a to k okamžiku fixace, nebo

(ii) násobek Koeficientu a ceny ročního base kontraktu daného roku, k němuž se nákupní
krok vztahuje, a to k okamžiku fixace.
Článek 5
Pravidla stanovování počtu a objemu nákupních kroků pro kombinaci měsíčních a
ročních base kontraktů
1. Vztáhne-li Odběratel cenu Komodity ke kombinaci měsíčních a ročních base kontraktů, pak:
(i) Odběratel určí počet nákupních kroků s fixací na roční base kontrakt připadajících na
jeden kalendářní rok s tím, že tento počet by neměl přesáhnout maximální doporučený
počet;
(ii) celkový počet nákupních kroků s fixací na roční base kontrakt je roven počtu let
dodávkového období vynásobený počtem nákupních kroků připadajících na jeden rok;
(iii) celkový počet nákupních kroků s fixací na měsíční base kontrakt je roven počtu
kalendářních měsíců celkového dodávkového období násobených zvoleným počtem
nákupních kroků připadajících na jeden kalendářní měsíc. V případě, že Odběratel chce
zafixovat cenu Komodity najednou pro tři po sobě jdoucí měsíce odpovídající
kalendářnímu kvartálu, může pro fixaci použít i příslušný kvartální kontrakt obchodovaný
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na Burze, resp. EEX (Base Load Quarter Futures, resp. PXE Czech Financial Power
Base Quarter);
(iv) Odběratel určí počet nákupních kroků s fixací na měsíční base kontrakt připadajících na
jeden kalendářní měsíc s tím, že tento počet by neměl přesáhnout maximální doporučený
počet,
2. Objem jednoho nákupního kroku s fixací na měsíční base kontrakt je roven objemu jednoho
měsíčního base kontraktu o velikosti 1 MW pro dodávkové období, k němuž se nákupní krok
vztahuje.
3. Objem jednoho nákupního kroku s fixací na roční base kontrakt se určí podle následujícího
vzorce:
Oy = (OC – OMC) / P
kde jednotlivé proměnné znamenají:
Oy......Objem jednoho nákupního kroku,
OC......Celkový poptávaný objem Komodity,
OMC......Celkový poptávaný objem všech nákupních kroků s fixací na měsíční base
kontrakt,
P......počet nákupních kroků s fixací na roční base kontrakt
4. Jednotková cena Komodity každého nákupního kroku se určí dle pravidel uvedených v článku 3 a
4 těchto pravidel.
Článek 6
Průběh Aukce a vkládání Nabídek
1. Základní doba trvání každé Aukce činí 10 minut. Po uplynutí základní doby pokračuje Aukce s tím,
že skončí náhodně během následujících 2 minut.
2. Cena Komodity nebo Obchodní rozpětí musí být v Nabídce zaokrouhleny na celé koruny.
Koeficient je vkládán do obchodního systému ve formě celého čísla představujícího procentuální
vyjádření koeficientu (např. koeficient 1,05 se vloží do systému ve formě 105).
Článek 7
Ostatní ustanovení
Více informací o futures kontraktech naleznete v dokumentu Standardizace komoditních kontraktů,
který je ke stažení na webových stránkách PXE v sekci Ke Stažení / Pravidla a Předpisy. Informace o
PXE produktech obchodovaných na trhu EEX jsou k dispozici na webových stránkách www.eex.de
v sekci Trading /Rules and Regulations/ Regulated Market, dokument Contract Specification.
Článek 8
Účinnost prováděcího předpisu
Tento prováděcí předpis byl schválen burzovní komorou a nabývá účinnosti 15.6.2017.

3

Stanovení parametrů obchodování
Příloha 1 – Tabulka objemů, nákupních kroků a referenčních produktů
Roční poptávaný odběr MWh

Doporučený
maximální počet
nákupních kroků:
Roční base kontrakt –
doporučený maximální
počet nákupních kroků
připadajících na jeden
rok při vztažení ceny
pouze na Roční base
kontrakt

Doporučený maximální počet nákupních kroků:
Měsíční base kontrakt a kombinace Referenčních
kontraktů Roční base a Měsíční base
Roční base kontrakt

Měsíční base kontrakt počet

maximální počet nákupní
Doporučený maximální
počet nákupních kroků
připadajících na jeden rok
při vztažení ceny
v kombinaci Ročních base
a Měsíčních base
kontraktů– maximální počet
nákupních kroků

maximální počet nákupních
Doporučený maximální počet
nákupních kroků připadajících
na jeden měsíc při vztažení
ceny pouze na Měsíční base
kontrakt nebo v kombinaci
Měsíčních base a Ročních
base kontraktů

2 500 MWh až 5 000 MWh

1

----

----

5 000 MWh až 10 000 MWh

2

----

----

větší než 10 000 MWh až
15 000 MWh

3

----

----

větší než 15 000 MWh až
25 000 MWh

5

3

1

větší než 25 000 MWh až
50 000 MWh

10

3

2

5

1

5

3

7

2

10

1

větší než 50 000 MWh
20
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