KOMODITNÍ BURZA PRAHA

BURZOVNÍ PRAVIDLA – POPLATKOVÝ ŘÁD

Poplatkový řád
Článek 1
Obecná ustanovení
1. Tato část Pravidel upravuje podmínky pro stanovení jednotlivých poplatků a způsoby jejich úhrady. Výše
poplatků je stanovena ceníkem KBP (dále jen Ceník), který je schvalován burzovní komorou podle Zákona
a Statutu.
2. Komora může udělit výjimku z placení poplatků.
3. Veškeré platby jsou hrazeny na provozní účet KBP číslo: 27-7230840277/0100.
4. V případě prodlení s placením poplatků mohou být účtovány pokuty podle Ceníku.
Článek 2
Poplatky členů
1. Doklad o úhradě poplatku za podání žádosti o členství se přikládá k žádosti o členství a tento poplatek je
nevratný i v případě zamítnutí žádosti o členství.
2. Zápisné hradí Člen ve lhůtě stanovené v Rozhodnutí Komory o jeho přijetí a tento poplatek je nevratný.
3. Členský příspěvek je splatný ročně, vždy dopředu na základě faktury vystavené KBP.
V případě přijetí nového Člena, je tento Člen povinen platit poměrnou část ročních členských poplatků, a
to od prvního dne měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byl nový člen přijat.
V případě, že zruší člen KBP své členství nebo je mu členství zrušeno, jsou od prvního dne měsíce,
následujícího po měsíci ve kterém bylo jeho členství zrušeno, členské poplatky zrušeny. Již zaplacené
roční členské poplatky Členům se nevrací.
4. Poplatky za udělení přístupu na trh jsou splatné měsíčně, čtvrtletně nebo ročně, podle požadavků Člena,
a to vždy na základě faktury vystavené KBP. V případě udělení přístupu na trh novému Členu nebo zrušení
přístupu na trh, se řídí placení poplatků stejnými pravidly jako členské příspěvky.

Článek 3
Poplatky dohodců
1. Poplatek za udělení statutu soukromého dohodce hradí dohodce ve lhůtě stanovené v Rozhodnutí Komory
o jeho přijetí a tento poplatek je nevratný.
2. Poplatky za udělení přístupu na trh umožňující dohodci obchodovat na vlastní účet, jsou splatné měsíčně,
čtvrtletně nebo ročně, podle požadavků dohodce, a to vždy na základě faktury vystavené KBP. V případě
udělení přístupu na trh novému dohodci nebo zrušení přístupu na trh, se řídí placení poplatků stejnými
pravidly jako členské příspěvky.

Článek 4
Poplatky za školení a makléřské zkoušky
1. Každý uchazeč o makléřské zkoušky je povinen před účastí na povinném školení a před konáním zkoušky
uhradit poplatky stanovené Ceníkem.
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2. Uchazeč, který se z vážných důvodů nemůže dostavit ke školení nebo zkoušce ve stanoveném termínu,
oznámí tuto skutečnost nejméně pět pracovních dnů před konáním zkoušky a požádá o vrácení částky,
poplatky se mu vrátí po odečtení již vynaložených nákladů na organizaci školení nebo zkoušky.
3. Uchazeč, který se ke školení nebo zkoušce nedostaví a řádně se neomluví, nemá nárok na vrácení
poplatků. Podá-li uchazeč novou přihlášku, je povinen poplatky znovu uhradit.

Článek 5
Poplatky za uzavřené obchody
1. Burzovní poplatky za uzavřené obchody jsou vypočítány procentem z celkového finančního objemu
obchodů uzavřených na jednom burzovním shromáždění dle ceníku schváleného burzovní komorou nebo
jiným způsobem stanoveným burzovní komorou.
2. Burzovní komora Komoditní burzy Praha uděluje předsedovi burzovní komory pravomoc k poskytnutí slevy
z burzovních poplatků, a to za těchto podmínek:
-

s poskytnutou slevou z burzovních poplatků vyjádří souhlas místopředseda burzovní komory,

-

o poskytnuté slevě z burzovních poplatků bude proveden zápis podepsaný předsedou a
místopředsedou burzovní komory, který bude obsahovat identifikaci klientů a výši poskytnuté slevy z
burzovních poplatků,

-

informace o výši poskytnuté slevy bude vždy sdělena členům burzovní komory na nejbližším zasedání
burzovní komory a uvedena v zápisu.

3. Burzovní poplatky za uzavřené obchody jsou splatné na základě faktury vystavené KBP se splatností 14
dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Dohodné je hrazeno v termínech stanovených smlouvou mezi dohodcem a zákazníkem.

Článek 6
Účinnost
Tato část Pravidel byla schválena burzovní komorou KBP dne 08.12.2020 a nabývá účinnosti okamžikem
schválení.
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