KOMODITNÍ BURZA PRAHA

Komoditní burza Praha
prodej a nákup průmyslových komodit prostřednictvím Komoditní burzy Praha
Komoditní burza Praha (KBP) je držitelem státního povolení k obchodování s průmyslovými
komoditami od roku 2002, elektřiny od 08.04.2012. Obchod na Komoditní burze Praha je uskutečňován
v zabezpečeném elektronickém systému, prostřednictvím soukromých dohodců (obchody
průmyslových komodit zprostředkovává soukromý dohodci eCENTRE, a. s. a PECOSTA, a. s.).

Postup zprostředkování burzovních obchodů s průmyslovými komoditami
1)

Výběr dohodce, uzavření Smlouvy o zprostředkování (přílohou jsou Obchodní podmínky
dohodce a Žádost o registraci zájemce). Každý zájemce o obchodování na KBP se podřizuje
Zákonu o komoditních burzách, Statutu KBP a Burzovním pravidlům KBP.

2)

Zájemce o obchodování je (po splnění všech podmínek uvedených v bodě 1) bezplatně
zaregistrován na KBP, stává se osobou oprávněnou k burzovním obchodům a je mu
umožněno obchodovat na KBP prostřednictvím zvoleného dohodce (jeho makléře).

3)

V případě zájmu o nákup komodity:






4)

V případě zájmu o prodej komodity:



5)

poptávající osoba oprávněná k burzovním obchodům předá příkaz k vyhlášení aukce
svému dohodci (makléři) a aukce je zařazena do přehledu aukčních nabídek
burzovní shromáždění s přehledem aukčních nabídek vyhlašuje KBP v obchodním
burzovním systému na webových stránkách kbp.cz nejdříve jeden měsíc a nejpozději 20
hodin před zahájením burzovního shromáždění, na základě zveřejnění burzou je zaslána
výzva k podání protinabídek osobám oprávněným k burzovním obchodům
v rámci burzovního shromáždění vyhlašuje dohodce (makléř) burzovní elektronickou aukci
makléř zastupuje osobu oprávněnou k burzovním obchodům v probíhající aukci, a pokud
se spáruje nabídka s protinabídkou, zaznamená KBP uzavření obchodu

nabízející osoba oprávněná k burzovním obchodům předá přihlášku k účasti ve vyhlášené
aukci svému dohodci (makléři)
makléř zastupuje osobu oprávněnou k burzovním obchodům v probíhající aukci a podává
protinabídku dle jejích pokynů, pokud se spáruje nabídka s protinabídkou, zaznamená
KBP uzavření obchodu

Po skončení burzovního shromáždění informují makléři osoby oprávněné k burzovním
obchodům o výsledcích obchodování. V případě uzavření burzovního obchodu odešlou makléři
stranám obchodního případu závěrkový list (závěrkový list = kupní smlouva).
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