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PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ KOMODIT K OBCHODOVÁNÍ
Článek 1
Členění komodit
1. Komoditami, se kterými je možno obchodovat na KBP, se rozumí všechny komodity zapsané v obchodním
rejstříku a ve Statutu.
2. Komodity zařazované k burzovním obchodům na KBP jsou členěny do sekcí. Začlenění do sekce provádí
při přijetí komodity Komora. Komodity KBP jsou členěny do následujících sekcí:
a) dříví a dřevní hmota,
b) agrární komodity,
c) průmyslové a ostatní komodity.
Článek 2
Přijetí komodity k obchodování
1. Žádost o přijetí komodity k burzovním obchodům může podat pouze člen KBP. Žádost se podává Komoře
a musí obsahovat přesnou specifikaci komodity a návrh uzancí pro obchodování s danou komoditou.
2. Komora může předat žádost o přijetí komodity k burzovním obchodům k vyjádření burzovnímu výboru pro
obchodování, pokud je ustanoven, který žádost projedná na svém nejbližším zasedání a stanovisko výboru
předá předsedovi Komory.
3. Komora rozhodne ve lhůtě do 60 dní od doručení žádosti o přijetí nebo nepřijetí komodity k burzovním
obchodům. Tato lhůta je pozastavena, pokud Komora nebo burzovní výbor pro obchodování vyzvou
žadatele k doplnění informací chybějících v žádosti, a to na dobu určenou k doplnění žádosti ve výzvě
členovi KBP, nejdéle však na dobu 30 dnů; pozastavení lhůty platí pouze po dobu, než žadatel požadované
informace doručí do sídla KBP.
4. Rozhodnutí Komory je zasláno členovi KBP, který žádost podal, jakoukoliv prokazatelnou formou, a to
vedle využití služeb držitele poštovní licence také prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky
člena KBP nebo na jeho elektronickou adresu.
5. Komora uveřejňuje seznam všech komodit přijatých k burzovním obchodům včetně jejich specifikací
na svých webových stránkách.
Článek 3
Pozastavení, obnovení a ukončení obchodování s komoditou
1. Rozhodnutí o pozastavení a obnovení obchodování s komoditou vydává Komora a zveřejňuje jej
na webových stránkách KBP. O rozhodnutí jsou vyrozuměni elektronicky všichni účastníci burzovních
obchodů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky účastníka nebo na jeho elektronickou
adresu.
2. Rozhodnutí o ukončení obchodování s komoditou vydává Komora a zveřejňuje jej na webových stránkách
KBP. O rozhodnutí jsou vyrozuměni elektronicky všichni účastníci burzovních obchodů prostřednictvím
veřejné datové sítě do datové schránky účastníka nebo na jeho elektronickou adresu.
Článek 4
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Garant obchodování s komoditami

1. Každá komodita, se kterou se obchoduje na KBP, má Komorou přiděleného garanta obchodování
s komoditami, který musí být členem KBP. Garant obchodování s komoditou nebo skupinou komodit
zejména:
a) vytváří a navrhuje, ve spolupráci s ostatními členy KBP, dohodci nebo burzovními výbory, uzance a
specifikace pro určené komodity,
b) podílí se, ve spolupráci s ostatními členy KBP, dohodci nebo burzovními výbory, na tvorbě obchodního
systému pro určené komodity a navrhuje jeho případné úpravy,
c) podílí se na přípravě testů pro makléřské zkoušky v oblasti obchodního systému KBP, uzancí a
specifikací určených komodit, pokud je o to požádán Komorou.
2. Garant obchodování s uvedenou skupinou komodit vydává písemné stanovisko ve věci doporučení udělení
přístupu na komoditní trh pro člena KBP nebo dohodce, který má zájem s určenými komoditami
obchodovat. Toto stanovisko je přílohou žádosti o přístup na komoditní trh zasílané předsedovi Komory
podle části 2 čl. 1 odst. 2 písm. f) Pravidel.
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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