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BURZOVNÍ PRAVIDLA 

ČÁST 1 
OBECNÁ USTANOVENÍ 

Článek 1 

Předmět a účel burzovních pravidel 

1. Pro zajištění optimálních, jednoznačných a předvídatelných podmínek provozování Komoditní burzy Praha 
(dále jen „KBP“) vydává burzovní komora KBP v souladu s čl. 5 odst. 9 písm. h) Statutu KBP burzovní 
pravidla, která jsou souborem vnitřních předpisů KBP upravujících základní práva, povinnosti a postupy při 
provozování KBP zejména v oblastech:  

a) činnosti orgánů KBP, 

b) práv a povinností členů KBP,  

c) vydávání vstupenek na burzovní shromáždění, 

d) organizace průběhu burzovního shromáždění,  

e) obsazování burzovních výborů, 

f) uzavírání smluv, jenž jsou burzovními obchody, jejich zprostředkování a splnění (burzovní pravidla ve 
smyslu zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů), 

g) stanovování cen, 

h) dodržování disciplinárních a etických opatření a  

i) ochrany osobních údajů.  

2. Jednotlivé části těchto burzovních pravidel jsou svým účelem samostatnými vnitřními předpisy KBP, které 
spojuje účel burzovních pravidel a společné užití definic a zásad činnosti KBP stanovených v čl. 2 až 4 
části první burzovních pravidel.          

Článek 2 

Definice pojmů 
 

1. KBP – Komoditní burza Praha, 

2. Zákon – zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů,  

3. Statut – statut KBP, 

4. Komora – burzovní komora KBP, 

5. Pravidla – soubor jednotlivých vnitřních předpisů tvořících burzovní pravidla,    

6. provozní pravidla – vnitřní předpisy upravující další podobnosti a postupy k provedení burzovních pravidel 
a určené výlučně pro zajišťování vnitřního provozu KBP,  

7. příslušný orgán státní správy – Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Ministerstvo zemědělství podle 
oblasti jim zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, svěřené působnosti,    

8. dohodce – osoba oprávněná ke zprostředkování burzovních obchodů podle § 29 Zákona nebo osoba 
oprávněná ke zprostředkování burzovních obchodů podle § 23 odst. 3 Zákona,  
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9. makléř – osoba pověřená způsobem stanoveným Statutem právnickou osobou k uzavírání burzovních 
obchodů na KBP, která splňuje podmínky Zákona a Statutu, 

10. dohodné – odměna za zprostředkování burzovního obchodu náležející dohodci, 

11. ceník – ceník KBP upravující předmět a výše plateb za úkony stanovené poplatkovým řádem, 

12. provozní účet – účet KBP určený pro provozní finanční transakce KBP, 

13. sankce – trest nebo jiné opatření k zajištění nebo vynucení plnění povinností stanovených Statutem, 
Pravidly nebo Zákonem, nejedná-li se o přestupek nebo správní delikt podle Zákona nebo trestný čin podle 
trestního zákona,    

14. burzovní shromáždění – shromáždění oprávněných osob v místnostech a hodinách určených Komorou 
pro uzavírání a zprostředkování burzovních obchodů, 

15. burzovní parket – místo burzovního shromáždění, na kterém probíhají burzovní obchody, a to za fyzické 
přítomnosti osob nebo s využitím dálkového přístupu do obchodního systému KBP, 

16. burzovní aukce – základní forma burzovního obchodu, pomocí níž je umožněno uskutečňovat 
na komoditním trhu KBP anonymní koupi nebo prodej komodit, se kterými je možno na KBP obchodovat, 

17. burzovní obchod – obchod, jehož předmětem je koupě a prodej komodity na KBP, 

18. OOBO – osoba oprávněná k burzovním obchodům, která uzavírá jednotlivé burzovní obchody 
prostřednictvím dohodce, 

19. nabídka – vyhlášená nabídková burzovní aukce, tj. nabídka k prodeji nebo poptávková burzovní aukce, tj. 
nabídka ke koupi, 

20. protinabídka – reakce na vyhlášenou nabídku, 

21. obchodní systém – elektronický obchodní systém KBP, jehož prostřednictvím dochází k uzavírání 
burzovních obchodů na KBP, 

22. státní povolení – rozhodnutí příslušného orgánu státní správy vydané ve správním řízení, jímž je vysloven 
souhlas s provozováním komoditní burzy, se zněním statutu nebo jeho změnami, se změnou názvu 
komoditní burzy, řádu burzovního rozhodčího soudu nebo s přijetím za člena komoditní burzy, s výjimkou 
člena burzy podle § 17 odst. 1 písm. b) Zákona; bez vydání státního povolení jsou uvedené změny nebo 
vznik členství neplatné, 

23. komodita – zboží, které je předmětem burzovních obchodů na KBP v souladu s uděleným státním 
povolením, 

24. komoditní trh – trh organizovaný KBP, na němž mohou v rámci Burzovního shromáždění nakupovat 
a prodávat komodity oprávněné osoby. 

Článek 3 

Služby KBP 

1. V rámci svého předmětu podnikání KBP poskytuje služby umožňující obchodování s komoditami na 
komoditním trhu, který organizuje. V této souvislosti KBP umožňuje zejména: 

a) registraci členů KBP, dohodců, makléřů a OOBO,  

b) změny v údajích souvisejících s registrací, 

c) zrušení registrace členů KBP, dohodců, makléřů a OOBO,  

d) koupi a prodej komodit mezi členy KBP, dohodci a jejich OOBO, kteří spolu vstupují ve styk 
postrádající oboustranně nebo alespoň jednostranně charakter přímého adresného styku (aukční 
burzovní obchod, anonymní koupě a anonymní prodej). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Trest
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2. Služby podle odstavce 1 písm. a) až c) poskytuje KBP svým členům a dohodcům na základě pokynů, které 
jí předávají prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, na jinou KBP určenou elektronickou 
adresu nebo s využitím webové aplikace. 

3. Služby podle odstavce 1 písm. d) poskytuje KBP svým členům a dohodcům na základě pokynů, které jí 
předávají prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, prostřednictvím datové schránky 
nebo s využitím webové aplikace, popřípadě na burzovním parketu. 

Článek 4 

KBP zveřejňované informace na internetových stránkách  

KBP zveřejňuje na svých internetových stránkách zejména: 

a) Statut, 

b) výroční zprávy KBP, 

c) podmínky zpracování osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů (GDPR), 

d) orgány KBP, 

e) dohodce a makléře KBP. 

f) přehledy aukčních nabídek,  

g) statistiky a kurzy komodit. 

 

Článek 5 

Účinnost 

Tato část Pravidel byla schválena Komorou 28.04.2022 a nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti Statutu 
schváleného valnou hromadou KBP 28.04.2022.  

  

 


