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Příloha č. 3

Smlouvy o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování 

s povolenkami na emise skleníkových plynů

Ceny
účtované správcem rejstříku držitelům účtů 

schválené Výborem rejstříku

Výše cen podle článku č. 5 Obchodních podmínek pro Informační systém rejstříku 

pro obchodování s povolenkami skleníkových plynů:

Cena za zřízení účtu provozovatele zařízení a provozovatele letadla 1 200,00 Kč

Cena za zřízení osobního vkladového účtu 1 500,00 Kč

Cena za zřízení obchodního účtu 1 500,00 Kč

Cena za vedení účtu provozovatele zařízení

fixní složka (měsíčně)

variabilní složka – za 1 tunu verifikovaných emisí (ročně)

200,00 Kč

0,11 Kč

Cena za vedení účtu provozovatele letadla

fixní složka (ročně)*

variabilní složka – za 1 tunu verifikovaných emisí (ročně)

2 400,00 Kč

0,11 Kč

Cena za vedení osobního vkladového účtu (měsíčně) 1 000,00 Kč

Cena za vedení obchodního účtu (měsíčně) 1 000,00 Kč

* fixní složka ceny je účtována v lednu příslušného kalendářního roku.

K cenám se na daňovém dokladu připočítává daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě.

Uvedené ceny jsou platné od 1. ledna 2014
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