KOMODITNÍ BURZA PRAHA

BURZOVNÍ PRAVIDLA – OBSAH A POJMY

Obsah a pojmy burzovních pravidel
Článek 1
Obsah burzovních pravidel
1. V souladu se Statutem Komoditní burzy Praha (dále jen KBP) upravují Burzovní pravidla KBP
(dále jen Pravidla) náležitosti, které jsou Statutem KBP vyjmenovány. Zejména se jedná o
oblasti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

pravidla členství,
pravidla dohodců,
pravidla pro složení makléřské zkoušky,
pravidla burzovních obchodů,
pravidla pro přijímání, pozastavování a vyřazování komodit z obchodování,
pravidla pro uplatňování reklamací,
poplatkový řád a ceníky,
jiné interní předpisy.

2. Pravidla KBP musí být v souladu se zákonem 229/1992 o komoditních burzách v platném
znění a Statutem KBP. Od obou se mohou odchylovat jen tam, kde se to připouští a kde daná
oblast není upravena. V případě nesouladu podává předseda burzovní komory neprodleně
burzovní komoře návrh na jejich uvedení do vzájemného souladu.

Článek 2
Základní pojmy
1. Pojmy, termíny a zkratky používané v Burzovních pravidlech KBP a ostatních předpisech
KBP:


















KBP – Komoditní burza Praha.
Zákon – zákon č. 229/1992 O komoditních burzách v platném znění.
Statut – Statut KBP.
Pravidla – Burzovní pravidla KBP.
Člen – člen KBP
Komora – burzovní komora KBP.
BRS – Burzovní rozhodčí soud.
Dohodce – zprostředkovatel burzovních obchodů.
Makléř – pověřená osoba právnické osoby oprávněné k uzavírání obchodů na KBP, která
splňuje podmínky Zákona a Statutu.
Dohodné – poplatek dohodci za zprostředkovaný obchod.
Informace – informace poskytované KBP.
Ceník – ceník KBP upravující předmět a výše plateb za jednotlivé služby KBP dle
poplatkového řádu.
Provozní účet - účet KBP určený pro provozní finanční transakce KBP.
Sankce – postih za nedodržení Zákona nebo Pravidel.
Burzovní shromáždění (BUS) – shromáždění oprávněných osob v místnostech a
hodinách určených burzovní komorou pro uzavírání a zprostředkování burzovních
obchodů. Burzovní shromáždění může být uskutečněno i bez fyzické přítomnosti
oprávněných osob s využitím technických prostředků prostřednictvím řádně
zabezpečeného obchodního systému.
Burzovní parket – místo burzovního shromáždění – může být fyzický nebo elektronický.
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 Aukce - základní forma obchodu, pomocí níž je umožněno uskutečňovat na trhu KBP
anonymní koupi nebo prodej komodit, se kterými je možno na KBP obchodovat.
 Zákazník, klient – osoba oprávněná k burzovním obchodům, kterou zastupuje dohodce
při obchodování na KBP.
 Nabídka – vyhlášená nabídková nebo poptávková aukce makléřem.
 Protinabídka – reakce makléře na vyhlášenou nabídkovou nebo poptávkovou aukci.
2. Pojmy, termíny a zkratky zde neupravené jsou definovány v příslušných Pravidlech KBP.

Článek 3
Účinnost
Tato část Pravidel byla schválena burzovní komorou konanou dne 24. 06. 2014 a nabývá
účinnosti dnem schválení.
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