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ČÁST 2
PRAVIDLA ČINNOSTI ČLENŮ
Článek 1
Právo účastnit se burzovních obchodů
1. Člen KBP je oprávněn účastnit se burzovních obchodů s komoditami v případě splnění všech podmínek
uvedených v Zákoně, Statutu a Pravidlech a udělení přístupu na komoditní trh od Komory.
2. Člen KBP, který má zájem o udělení přístupu na komoditní trh, podá písemnou žádost předsedovi Komory,
která musí obsahovat:
a) obchodní firmu, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu
podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání,
b) sídlo nebo adresu místa pobytu nebo bydliště,
c) kontaktní údaje, zejména telefonní číslo, adresu elektronické pošty, popřípadě identifikátor datové
schránky,
d) je-li členem KBP právnická osoba údaje o kontaktní osobě podle písmen a) a c),
e) seznam komodit, se kterými má člen KBP zájem obchodovat,
f) písemné stanovisko garanta uvedených komodit.
3. Komora projedná žádost člena KBP o přístup na komoditní trh nejpozději do tří měsíců ode dne podání
žádosti.
4. Jestliže Komora dojde k závěru, že k rozhodnutí potřebuje další informace, údaje nebo doklady, vyzve
písemně žadatele k jejich doložení. V této výzvě Komora stanoví lhůtu pro předložení požadovaných
dokumentů.
5. Komora žádost znovu projedná nejpozději na svém nejbližším zasedání po obdržení doplňujících
dokumentů a informací podle odstavce 4.
6. V případě, že ve stanovené lhůtě od doručení výzvy podle odstavce 4 žadatel doplňující dokumenty
a informace podle odstavce 4 nepředloží, Komora žádost zamítne.
7. Komora vydá rozhodnutí o udělení přístupu člena KBP na komoditní trh. V případě udělení přístupu
na komoditní trh KBP a uhrazení poplatku za udělení přístupu na komoditní trh v rozsahu a ve lhůtě
stanovenými v rozhodnutí Komory podle věty první získává člen KBP status soukromého dohodce.
Článek 2
Transparentnost a čestnost burzovních obchodů
1. Člen KBP je povinen vykonávat svou činnost tak, aby nedocházelo k narušení transparentnosti komoditního
trhu. Za jednání směřující k narušení transparentnosti komoditního trhu se považuje zejména:
a) zkreslování ceny komodity,
b) zkreslování počtu a objemu burzovních obchodů,
c) poskytování nepravdivých nebo zkreslených informací vztahujících se ke komoditnímu trhu,
d) poskytování nepravdivých nebo zkreslených informací o členovi KBP, nebo
e) zkreslování nebo uvádění nesprávných údajů v obchodní dokumentaci.
2. Zkreslováním podle odstavce 1 se rozumí zejména:
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a) uvedení nepravdivých údajů v obchodní evidenci člena KBP, zničení, poškození anebo zatajení
dokladů sloužících k přehledu obchodní činnosti člena KBP nebo kontrole obchodní činnosti,
b) provádění burzovních obchodů za ceny, jejichž účelem je odstranění předchozích chyb vzniklých při
obchodování s komoditami.
3. Člen KBP nesmí činit žádné úkony směřující k manipulaci s kurzy nebo cenami komodit, provádět burzovní
obchody s komoditami ani se jinak účastnit jednání, jehož cílem je umělé ovlivnění komoditního trhu. Za
jednání směřující k umělému ovlivnění komoditního trhu je považováno zejména:
a) uskutečňování neodůvodněných burzovních obchodů s komoditami, které vyvolají opakovanou změnu
kurzu nebo ceny komodity anebo vytváří představu aktivního obchodování,
b) zadávání objednávek, které vyvolají opakovanou změnu kurzu a nejsou zajištěny odpovídajícím
množstvím komodit nebo odpovídajícím objemem peněžních prostředků nezbytným pro vypořádání
burzovního obchodu,
c) uskutečnění burzovních obchodů, při kterých nedochází k přechodu vlastnického práva komodit.
4. Nespárované nabídky a protinabídky člena KBP, kterému členství zaniklo v souladu se Zákonem
a Statutem, popřípadě byl vyloučen z burzovních obchodů, pozbývají platnosti ke dni nabytí účinnosti
zániku členství nebo rozhodnutí o vyloučení z burzovních obchodů.
Článek 3
Informační povinnost
1. Člen KBP informuje písemnou formou generálního sekretáře KBP o změnách údajů uvedených v čl. 11
odst. 4 písm. a) až c) Statutu do 15 dnů od změny v údajích vedených KBP.
2. Člen KBP neprodleně informuje písemnou formou generálního sekretáře KBP o skutečnostech ohrožujících
řádné zúčtování jím uzavřených burzovních obchodů.
3. Člen KBP je povinen Komoru informovat písemnou formou neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních
dnů od okamžiku, kdy se o nich dozví, o těchto skutečnostech:
a) jakékoli žalobě (i v rámci rozhodčího řízení) nebo jiném úkonu učiněném vůči členovi KBP, pokud by
v jeho důsledku mohlo dojít k ohrožení jeho postavení jako člena KBP nebo narušení ochrany jeho
osobnosti anebo ochrany jeho dobré pověsti,
b) zahájení insolvenčního řízení vůči členovi KBP,
c) prohlášení konkurzu, povolení vyrovnání nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro
nedostatek majetku,
d) zavedení nucené správy,
e) zahájení trestního stíhání anebo vydání pravomocného odsuzujícího rozsudku pro trestný čin
majetkové povahy nebo jiný úmyslný trestný čin člena statutárního orgánu, vedoucího pracovníka
nebo makléře, jakož i jiné osoby, která pravidelně pracuje s komoditami, peněžními prostředky při
vypořádání burzovních obchodů s komoditami nebo vede účetní evidenci s tím spojenou, včetně
opatření k zajištění bezpečnosti obchodování, nebo
f) závazku po lhůtě splatnosti s uvedením výše dluhu, pokud mohou mít vliv na plnění závazků
z burzovního obchodu, nebo závazku vyplývajících z členství v KBP.
4. Člen KBP, jedná-li se o právnickou osobu, předkládá na žádost KBP úplnou roční účetní závěrku,
informace a další údaje z obchodní evidence za určené období formou stanovenou příslušnou částí
vnitřními předpisy KBP.
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Článek 4

Kontrolní pravomoc KBP ve vztahu k členům KBP
1. KBP je oprávněna provádět kontrolu, zda člen KBP nepřetržitě splňuje všechny podmínky a plní povinnosti
související s členstvím v KBP a stanovené Zákonem, Statutem a Pravidly. Člen KBP takovouto kontrolu
umožní předsedovi Komory, generálnímu sekretáři KBP, popřípadě osobám vybaveným pověřením
předsedy Komory k výkonu kontroly.
2. Kontrola musí být členovi KBP oznámena písemnou formou minimálně 15 dní před jejím konáním a nesmí
omezit plnění jiných povinností člena KBP nebo zasahovat do jeho práv nebo oprávněných zájmů.
3. Člen KBP je povinen umožnit osobám pověřeným k výkonu kontroly KBP vstup do prostor užívaných nebo
vlastněných členem KBP, kde jsou uchovávány dokumenty související s členstvím a činností člena KBP.
4. Člen KBP je povinen na vlastní náklady osobám oprávněným k výkonu kontroly podle odstavce 1
poskytnout vyžádané informace, účetní knihy a záznamy, popřípadě umožnit z dokumentů pořídit kopie,
fotografické ztvárnění anebo repliky, jedná-li se o dokumenty v digitální podobě, nebo umožnit pořízení
opisu nebo výpisu, které je člen KBP povinen vést podle právních předpisů, Statutu a Pravidel, nezbytné
pro provedení kontroly. Osoba oprávněná k výkonu kontroly podle odstavce 1 je rovněž oprávněna vyžádat
si od kontrolované osoby vybrané dokumenty, související s prováděnou kontrolou, popřípadě technické
nosiče dat, na kterých jsou dokumenty v digitální podobě uchovány, uchovávané členem KBP; v takovém
případě je osoba oprávněná ke kontrole podle odstavce 1 povinna sepsat o převzatých dokumentech
protokol, ve kterém uvede identifikaci každého dokumentu a jeho formu, popřípadě popis technického
nosiče dat, na kterém je dokument uložen, jedná-li se o dokument v digitální podobě a je-li technický nosič
dat ve vlastnictví kontrolované osoby. Dokumenty uvedené v protokolu je osoba provádějící kontrolu, která
si je vyžádala od kontrolovaného člena KBP, povinna vrátit kontrolované osobě neprodleně po ukončení
kontroly, a to oproti potvrzení o převzetí vrácených dokumentů, popřípadě technických nosičů dat, na
kterých jsou zaznamenány.
5. Pro potřeby kontroly si osoba oprávněná k výkonu kontroly KBP podle odstavce 1 může pořizovat fotokopie
vybraných dokumentů podle odstavce 4 nebo jejich repliky záznamů dokumentů pořízené uchovávaných
na technických nosičích dat a tyto dokumenty analyzovat mimo sídlo kontrolovaného člena KBP. Osoba
pověřená k výkonu kontroly KBP vyhotoví seznam převzatých originálních dokumentů, popřípadě
technických nosičů dat. Osoba oprávněná k výkonu kontroly podle odstavce 1 může dokumenty podle
odstavce 4 věty druhé, kopie a repliky dokumentů pořízených na místě kontroly u kontrolovaného člena
KBP, popřípadě pořízené opisy nebo výpisy z dokumentů, vyhodnocovat v rámci prováděných kontrolních
úkonů také mimo místo výkonu kontroly u člena KBP.
6. Neplnění povinností člena KBP při provádění kontrolní činnosti, zabránění provedení kontroly nebo
neposkytnutí potřebné součinnosti nezbytné pro řádné provedení kontroly, anebo předkládání neúplných
nebo pozměněných nebo jinak nesprávných dokumentů, provádění dodatečných úprav v dokumentech
nebo prodlení v předkládání dokumentů je považováno za porušení povinností člena KBP.
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.
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