KOMODITNÍ BURZA PRAHA

BURZOVNÍ PRAVIDLA – PRAVIDLA BURZOVNÍCH OBCHODŮ

Pravidla burzovních obchodů
Článek 1

Burzovní shromáždění
1. Forma burzovního shromáždění na KBP může být fyzická a elektronická. Burzovní
shromáždění uskutečněné elektronickým způsobem se realizuje prostřednictvím
zabezpečeného elektronického obchodního systému KBP se vstupem pro osoby oprávněné
k účasti na burzovním shromáždění. Přihlášení do obchodního systému je umožněno na
základě identifikace uživatelského přístupu a příslušného hesla.
2. Místo a dobu konání burzovního shromáždění určuje Komora v prováděcím předpisu pravidel
burzovních obchodů pro jednotlivé komodity nebo jejich skupiny a zveřejňuje je na webových
stránkách www.kbp.cz. Průběh burzovního shromáždění je definován v prováděcím
předpisu pravidel burzovních obchodů pro jednotlivé komodity nebo jejich skupiny.
3. Burzovní komisař a jeho zástupce mají v rámci burzovního shromáždění právo získávat
informace o jednotlivých účastnících burzovního shromáždění, získávat průběžné a
závěrečné informace o výsledcích obchodování na KBP a získávat další informace vyplývající
z jejich pravomocí stanovenými Zákonem a Statutem.
4. Členové burzy a dohodci mají v rámci burzovního shromáždění právo na podávání nabídky,
nebo protinabídky, uzavírání obchodů, získávání průběžných a závěrečných informací o
svých obchodech, získávání anonymizovaných průběžných a závěrečných výsledků
obchodování na KBP, za předpokladu že obdrželi od Komory souhlas k přístupu na trh a
nejsou v prodlení s placením poplatků za přístup na trh.
5. Členové Komory mají v rámci burzovního shromáždění právo na získávání anonymizovaných
průběžných a závěrečných informací výsledků obchodování a informací vyplývající z jejich
pravomocí stanovenými Zákonem, Statutem a Pravidly KBP.
6. Návštěvníci s platnou vstupenkou na burzovní shromáždění mají právo na anonymizované
průběžné a závěrečné informace o výsledcích obchodování na KBP.
7. Generální sekretář burzy a zaměstnanci KBP mají právo na informace související se
zabezpečením průběhu a zpracováním výsledků burzovního shromáždění.
8. Všichni účastníci burzovního shromáždění jsou povinni dodržovat Zákon, Statut a Pravidla.
V případě znemožnění, ohrožení či narušení průběhu burzovního shromáždění jeho
účastníkem je předseda Komory, generální sekretář KBP nebo burzovní komisař oprávněn
přijmout opatření v rámci pravomocí daných jim Zákonem a Statutem. Účastníci burzovního
shromáždění jsou povinni uzavírat obchody v souladu se zásadami poctivého obchodního
styku a vědomě nepoškozovat ostatní účastníky obchodů na KBP či třetí osoby.
9. Čestnost burzovních obchodů je na KBP zajištěna:
a) monitorováním jednotlivých transakcí ze strany KBP a systémem kontroly dodržování
zákona zaměstnanci KBP a burzou pověřených osob, který zakazuje obchodování a
poskytování či zneužívání informací dříve než se stanou veřejně známými
b) možností monitorování jednotlivých transakcí burzovním komisařem a jeho činností
v rámci pravomocí stanovených Zákonem
c) zákazem vlastníka, provozovatele či správce obchodního systému, který je přímo
využíván k obchodování na KBP, obchodovat v tomto systému svým jménem a na svůj
účet, tj. může burzovní obchod pouze zprostředkovat a nesmí být smluvní stranou
obchodního případu
d) dodržováním Zákona, Statutu a Pravidel ze strany účastníků
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Článek 2

Vstupenka na burzovní shromáždění
1. Burzovní komora určuje, že vstupenku na burzovní shromáždění obdrží osoby splňující
podmínky Zákona, Statutu, Pravidel, platné legislativy vztahující se k obchodování
s příslušnými komoditami a podřizují se jim.
2. Registrací v obchodním systému burzy je osobám oprávněným ke vstupu na burzovní
shromáždění udělena vstupenka na burzovní shromáždění.
3. Osobám, které přestanou splňovat podmínky bodu 1 nebo porušují Zákon, Statut a Pravidla
bude vstupenka na burzovní shromáždění v souladu se Zákonem odejmuta.

Článek 3

Služby KBP
1. V rámci svého předmětu podnikání KBP poskytuje služby umožňující obchodování
s komoditami na trhu, který organizuje. V této souvislosti KBP umožňuje zejména:
a)
b)
c)
d)

registraci zákazníků,
změnu v registrovaných údajích,
zrušení registrace zákazníka,
koupi a prodej komodit mezi členy, dohodci a jejich zákazníky, kteří spolu vstupují ve styk
postrádající oboustranně nebo alespoň jednostranně charakter přímého adresného styku
(aukční obchod, anonymní koupě a anonymní prodej).

2. Služby podle odstavce 1 a) až c) poskytuje KBP svým členům a dohodcům na základě
pokynů, které jí předávají elektronickou cestou a pomocí webové aplikace.
3. Služby podle odstavce 1 d) poskytuje KBP svým členům a dohodcům na základě pokynů,
které jí předávají elektronickou cestou pomocí webové aplikace nebo na burzovním parketu.

Článek 4

Registrace
1. Registraci dohodce a makléře provádí KBP, stejně jako případné změny v registraci nebo její
zrušení. Dohodce je povinen o veškerých změnách registračních údajů informovat
neprodleně KBP.
2. Registraci zákazníka provádí dohodce, stejně jako případné změny v registraci nebo její
zrušení, prostřednictvím webové aplikace nebo zasílá registrační údaje elektronicky KBP.
Dohodce je povinen o veškerých změnách registračních údajů zákazníků informovat
neprodleně KBP.

Článek 5

Aukce a pokyny k aukci
1. Aukce je základní formou obchodu, pomocí níž je umožněno uskutečňovat na trhu KBP
anonymní koupi nebo prodej komodit, se kterými je možno na KBP obchodovat. Obchody
mohou být prováděny jak ve prospěch člena nebo dohodce, tak i jako obstarání této koupě
nebo prodeje pro jiného.
2. Aukce se lze zúčastnit podáním nabídky nebo protinabídky k prodeji či ke koupi příslušné
komodity. Nabídka nebo protinabídka musí být podána v souladu s podmínkami stanovenými
KBP, tj. musí být podána předepsaným způsobem a musí mít odpovídající náležitosti.
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3. Pokyny k nabídce prodeje a koupi jsou podávány podle prováděcího předpisu pravidel
burzovních obchodů pro jednotlivé komodity nebo jejich skupiny.
4. Pokyny k protinabídce prodeje a koupi jsou podávány podle prováděcího předpisu pravidel
burzovních obchodů pro jednotlivé komodity nebo jejich skupiny.
5. Přehled aukcí je zveřejněn minimálně 20 hodin před jejich konáním a po ukončení burzovního
dne jsou jeho výsledky a kurzy zveřejněny nejpozději do 2 pracovních dnů. Zveřejněním se
rozumí umístění na webových stránkách KBP.

Článek 6

Uzavírání obchodů
1. Každá strana obchodu obdrží Závěrkový list s uvedením dohodnutých podmínek obchodu a
podepsaný odpovědným zástupcem KBP a makléři dohodců, kteří zprostředkovali obchod,
jako doklad o uzavření obchodu na KBP.
2. Oprávnění makléři dohodců, kteří zprostředkovali obchod, jsou povinni podepsat vystavené
Závěrkové listy. Podepsané Závěrkové listy jsou v jednom vyhotovení uloženy na KBP.
3. Dohodce je povinen Závěrkový list poskytnout svému zákazníkovi, pro kterého obchod
zprostředkoval.

Článek 7

Vypořádání obchodů
1. KBP neodpovídá za finanční vypořádání obchodů uzavřených na KBP a za fyzické dodání
komodity.
2. Standardizovanou platební podmínkou obchodu uzavřeného na KBP, je procentická nebo
průběžná záloha z hodnoty uzavřeného obchodu. Její konkrétní výši a podmínky stanovují
makléři účastníků burzovních obchodů na základě pokynů svých zákazníků. Může být
používána platba dokumentární i možnost složení kauce.
3. Ceny komodit a poplatky upravené těmito Pravidly jsou stanoveny v českých korunách nebo
dle rozhodnutí burzovní komory i ve vybraných konvertibilních měnách uvedených na
kurzovním lístku České národní banky (ČNB). Kurzovní přepočty mezi dvěma konvertibilními
měnami se provádějí křížovým kurzem podle kurzovního lístku ČNB platného v den, kdy
vznikl nárok na peněžní transakci.
4. Při neplnění smluv z uzavřených burzovních obchodů se smluvní strany dohodnou o výši
škody a způsobu její náhrady. Nedojde-li k dohodě, má kterákoli strana možnost obrátit se, se
svým nárokem, na rozhodčí soud.

Článek 8

Spory z burzovních obchodů
1. Spory z burzovních obchodů uzavřených na Komoditní burze Praha nebo ze smluv
uzavřených v souvislosti s nimi projednává a rozhoduje rozhodčí soud na základě písemné
rozhodčí smlouvy (doložky) dle § 3 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. v platném znění.
2. Doporučené znění rozhodčí doložky zní:
„Všechny spory vznikající z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány s
konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární
komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou tohoto
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Rozhodčího soudu do celkového finančního objemu smlouvy 500.000, - Kč(bez DPH), a nebo
třemi rozhodci ustavenými dle řádu tohoto Rozhodčího soudu nad celkový finanční
objem smlouvy 500.000, - Kč(bez DPH).
3. Pravidla jednání rozhodčího soudu jsou upravena v jeho Řádu. Poplatky za rozhodčí řízení se
stanoví podle jeho Pravidel o nákladech rozhodčího a znaleckého řízení.

Článek 9

Kurzy komodit a kurzovní list
1. Kurzem komodity je cena, za kterou byly v rámci aukčních obchodů uskutečněny obchody
s touto komoditou. Kurzovní list obsahuje informace o kurzech komodit.
2. Pokud v daném burzovním týdnu nebylo s komoditou obchodováno, není pro tento týden
stanoven její kurz.
3. Kurzy jsou zveřejňovány ne webových stránkách KBP.

Článek 10

Účinnost
Tato část Pravidel byla schválena burzovní komorou dne 23.03.2016 a nabývá účinnosti
okamžikem schválení.
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