KOMODITNÍ BURZA PRAHA

BURZOVNÍ PRAVIDLA – KOMODITY

Pravidla pro přijímání, pozastavování a vyřazování komodit
z obchodování
Článek 1
Obecná ustanovení
1. Burzovními komoditami, se kterými je možno obchodovat na KBP, se rozumí všechny komodity schválené
Komorou a orgány státní správy, zapsané v obchodním rejstříku a ve Statutu.
2. Tato pravidla definují:
a)
b)
c)
d)

podmínky a postup pro přijetí nové komodity k obchodování na KBP,
postup při pozastavení obchodování s danou komoditou,
postup při vyřazování komodity ze seznamu předmětu burzovních obchodů na KBP,
způsob zveřejňování informací o komoditách, které jsou předmětem burzovních obchodů na KBP.

Článek 2
Členění komodit
Komodity zařazované k burzovním obchodům na KBP jsou členěny do sekcí. Začlenění do sekce se provádí
při přijetí komodity za předmět obchodu na KBP. Komodity jsou členěny do následujících sekcí:
a) dříví a dřevní hmota,
b) agrární komodity,
c) průmyslové a ostatní komodity.

Článek 3
Žádost o přijetí komodity
1. Žádost o přijetí komodity k burzovním obchodům může podat pouze člen. Žádost se podává Komoře.
2. Žádost musí obsahovat přesnou specifikaci komodity a návrh standardů pro obchodování s danou
komoditou.

Článek 4
Projednání žádosti
1. Komora může předat žádost o přijetí komodity k burzovním obchodům k vyjádření burzovnímu výboru pro
obchodování.
2. Burzovní výbor pro obchodování, pokud je ustanoven, žádost projedná na svém nejbližším zasedání.
Stanovisko výboru je následně předáno předsedovi burzovní komory.
3. Komora na svém nejbližším zasedání rozhodne o přijetí či nepřijetí komodity k burzovnímu obchodování.
Rozhodnutí Komory je poté zasláno písemně členovi, který žádost podal.

Článek 5
Lhůty pro vyřízení žádosti
1. Komora je povinna rozhodnout o přijetí či nepřijetí komodity k burzovnímu obchodování ve lhůtě do 60 dní
od doručení žádosti do sídla KBP.
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2. Tato lhůta je pozastavena, pokud Komora nebo burzovní výbor pro obchodování vyzvou žadatele
k doplnění informací chybějících v žádosti. Pozastavení lhůty platí pouze po dobu, než žadatel požadované
informace dodá do sídla KBP, nejdéle však 60 dní.

Článek 6
Odvolání proti rozhodnutí o vyřízení žádosti
V případě nesouhlasu s rozhodnutím Komory o vyřízení žádosti má člen, který žádost podal, právo se proti
tomuto rozhodnutí odvolat podle Statutu.

Článek 7
Pozastavení a obnovení obchodování s komoditou
1. Rozhodnutí o pozastavení obchodování s komoditou je v kompetenci Komory nebo burzovního komisaře
dle Zákona. O rozhodnutí pozastavení obchodování jsou vyrozuměni elektronicky všichni účastníci
burzovních obchodů.
2. Lhůtu, po kterou jsou obchody s danou komoditou pozastaveny, stanoví burzovní komisař nebo Komora.
3. O uvolnění komodity k burzovním obchodům jsou vyrozuměni elektronicky všichni účastníci burzovních
obchodů.

Článek 8
Vyřazení komodity z obchodování
1. O vyřazení komodity rozhoduje Komora na návrh člena, nebo burzovního výboru pro obchodování. Toto
rozhodnutí je Komora povinna zveřejnit v dostatečném časovém předstihu.
2. O vyřazení komodity z obchodování musejí být vyrozuměni všichni účastníci burzovních obchodů.

Článek 9
Uveřejnění informací o komoditách
1. Komora uveřejňuje seznam všech komodit přijatých k burzovním obchodům včetně jejich standardů na
svých internetových stránkách.
2. Na internetových stránkách KBP jsou uveřejněny komodity k obchodování a vyřazené komodity
z obchodování. Tyto informace musí být zveřejněny nejméně pět pracovních dní před zahájením nebo
ukončením obchodování s komoditou.

Článek 10
Účinnost
Tato část Pravidel byla schválena burzovní komorou KBP dne 08.12.2020 a nabývá účinnosti okamžikem
schválení.
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