
 

42 Financial Services a.s. zapsaná v Obchodním rejstříku           Sídlo firmy:Klimentská 46,                 IČ:284 92 722          Tel.:+420 233 084 201, Fax.:+420 233 084 202 
Vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 145570       110 02  Praha 1, Česká republika     DIČ:CZ284 92 722   E-mail:info@42fs.com, www.42fs.com 

 
 

 

Ceník 42 Financial Services 

1. Tento Ceník se vztahuje na Klienta, který uzavřel OTF Smlouvu a související Smlouvu o REMIT 

reportingových službách s 42 Financial Services a.s., společností, která sídlí a poskytuje služby 

v České republice, IČO: 284 92 722, DIČ: CZ 284 92 722, LEI kód: 31570010000000050826, se 

sídlem 110 00 Praha 1, Klimentská 1216/46, Česká republika, zastupovanou MUDr. Davidem 

Kreisingerem, místopředsedou představenstva („42FS“). 

 

2. Ceník doplňuje OTF Smlouvu a související Smlouvu o REMIT reportingových službách a je 

účinný od stejného data, jako OTF Smlouva.  

 

3. Ceník se skládá z následujících položek: 

a. Sazebník k OTF Smlouvě 

b. Sazebník k Smlouvě o REMIT reportingových službách 

 

a. SAZEBNÍK K OTF SMLOUVĚ 
4. V souvislosti s poskytováním služeb podle OTF Smlouvy jsou stanoveny následující poplatky: 

 

Plyn, Elektřina a Emisní povolenky 

PRODUKT MĚNA POPLATEK 

Krátkodobé obchody (vyjma obchodování 

v rámci jednoho dne) 
EUR 0,05 / MWh nebo t 

Dlouhodobé obchody EUR 0,05 / MWh nebo t 

Obchody v rámci jednoho dne (intra-day) EUR 0,05 / MWh nebo t 

- U spreadů (location spread a time spread) se hradí 100% poplatku za každou nohu spreadu. 

- Minimální poplatek za transakci činí 5 EUR bez DPH. 

- Uvedené poplatky mohou podléhat dani z přidané hodnoty v souladu s účinnou právní úpravou. 

 

SLUŽBA MĚNA POPLATEK 

Účty na 

elektronické 

platformě 

Účet k obchodování (full access) EUR 200 / měsíc / účet 

API účet EUR 200 / měsíc / účet 

Read only účet  EUR 500 / měsíc / účet 

Správa 

kreditních 

linek 

Správa kreditních linek EUR 150 / měsíc 

Správa kreditních linek zaslaná ve 

formátu umožňujícím automatizované 

zpracování * 

EUR 0 / měsíc 

Hlasová linka 42FS může na klienta přenést veškeré 

náklady a poplatky související s instalací 

a provozem hlasové linky. 

EUR Skutečné náklady / měsíc 

Konfirmační 

poplatky třetích 

stran 

42FS může na klienta přenést veškeré 

náklady a poplatky související 

s konfirmacemi třetích stran ohledně 

obchodů provedených v obchodním 

systému 42FS. 

EUR  1 / one confirmation 

* Formát pro automatizované zpracování je definován společností Trayport Limited (UK), poplatek je účinný od 

data spuštění služby společností Trayport Limited (UK). 

- Uvedené poplatky mohou podléhat dani z přidané hodnoty v souladu s účinnou právní úpravou. 
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b. SAZEBNÍK K SMLOUVĚ O REMIT REPORTINGOVÍCH SLUŽBÁCH 
5. V souvislosti s poskytováním služeb podle Smlouvy o REMIT reportingových službách jsou 

stanoveny následující poplatky: 

 

SLUŽBA MĚNA POPLATEK 

REMIT 

reporting 

Poskytování dat klientovi  EUR 100 / měsíc / tržní segment 

Poskytování dat RRM 

(doplňková služba k poskytování dat)  
EUR 100 / měsíc / tržní segment 

Implementace 

nové RRM 

42FS bude od klienta vyžadovat náhradu 

všech nákladů související s implementací  

nového RRM vyžadovaného klientem, a 

to na základě MD sazby. 

EUR 1500 / MD* 

*MD = Man Day = člověko den = 8 pracovních hodin. 

- Uvedené poplatky mohou podléhat dani z přidané hodnoty v souladu s účinnou právní úpravou. 

 


