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BURZOVNÍ PRAVIDLA 

ČÁST 6 
PRAVIDLA BURZOVNÍCH OBCHODŮ 

Článek 1 

Burzovní shromáždění 

1. Za místo konání burzovního shromáždění se považuje zajištěný elektronický obchodní systém KBP 
umožňující dálkový přístup, pokud Komora nerozhodne jinak; rozhodnutí o změně místa konání burzovního 
shromáždění a datum nabytí jeho účinnosti zveřejní Komora na webových stránkách KBP. 

2. Na burzovní shromáždění formou zapojení do elektronického obchodního systému KBP je umožněn 
dálkový přístup pouze na základě přiděleného uživatelského jména a vygenerovaného hesla obchodním 
systémem. 

3. Do obchodním systému KBP nemají pro účely obchodování na KBP svým jménem a na svůj účet přístup 
ti účastníci burzovního shromáždění, kteří jsou vlastníkem, provozovatelem nebo správcem tohoto 
obchodního systému, přičemž porušení tohoto pravidla se považuje za porušení základních povinností 
osoby oprávněné k burzovním obchodům na KBP. 

4. Dobou konání burzovního shromáždění se na KBP rozumí doba od 08:00 do 16:00 hodin každého 
pracovního dne. Pokud do 16:00 hodin příslušného pracovního dne neproběhnou všechny podané nabídky, 
pokračuje program tohoto burzovní shromáždění následující pracovní den.   

5. Průběh burzovního shromáždění je stanoven částmi Pravidel upravujícími oblast burzovních obchodů pro 
jednotlivé komodity nebo jejich skupiny. 

6. Čestnost burzovních obchodů je na KBP zajištěna tak, aby byly zcela naplněny podmínky stanovené v § 25 
Zákona. Pro účely ověřování dodržování zásad čestnosti burzovních obchodů jsou jednotlivé burzovní 
aukce průběžně monitorovány.  

7. Čestnost burzovních obchodů je na KBP zajištěna rovněž systémem kontroly dodržování Zákona, Statutu 
a vnitřních předpisů KBP zaměstnanci KBP a burzou pověřených osob, a to zejména prověřováním, zda 
tyto osoby plní jim uložené povinnosti v oblasti neposkytování nebo nezneužívání informací dříve, než se 
tyto stanou veřejně známými. 

8. Burzovní komisař a jeho zástupce mají v rámci burzovního shromáždění právo získávat přehled o úkonech 
burzovních obchodů a průběžné a závěrečné informace o výsledcích obchodování na KBP. 

9. Členové KBP a dohodci mají v rámci burzovního shromáždění právo na podávání a zprostředkování 
nabídky nebo protinabídky, uzavírání a zprostředkování burzovních obchodů, získávání průběžných 
a závěrečných informací o svých burzovních obchodech, získávání anonymizovaných průběžných 
a závěrečných výsledků obchodování na KBP, pokud obdrželi od Komory souhlas k přístupu na komoditní 
trh a nejsou v prodlení s placením poplatků za přístup na komoditní trh. 

10. OOBO s platnou vstupenkou na burzovní shromáždění mají v rámci burzovního shromáždění právo 
na podávání nabídky nebo protinabídky, uzavírání burzovních obchodů, získávání průběžných 
a závěrečných informací o svých burzovních obchodech, získávání anonymizovaných průběžných 
a závěrečných výsledků obchodování na KBP pouze prostřednictvím svých dohodců. 

11. Členové Komory mají v rámci burzovního shromáždění právo na získávání anonymizovaných průběžných 
a závěrečných informací o výsledcích obchodování a informací vyplývajících z jejich pravomocí 
stanovených jim Zákonem, Statutem nebo Pravidly. 

12. Návštěvníci s platnou vstupenkou na burzovní shromáždění mají právo na anonymizované průběžné 
a závěrečné informace o výsledcích obchodování na KBP. 
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13. Generální sekretář KBP a zaměstnanci KBP mají právo na informace související se zabezpečením průběhu 
burzovního shromáždění a zpracováním výsledků burzovních obchodů. 

14. V případě ohrožení nebo narušení průběhu burzovního shromáždění jeho účastníkem jsou předseda 
Komory, generální sekretář KBP nebo burzovní komisař oprávněni v rámci pravomocí stanovených jim 
Zákonem nebo Statutem přijmout opatření k zajištění pořádku a řádného průběhu burzovního 
shromáždění. 

15. Účastníci burzovního shromáždění jsou povinni uzavírat burzovní obchody v souladu se zásadami 
poctivého obchodního styku a Pravidly a vědomě nepoškozovat ostatní účastníky burzovních obchodů na 
KBP nebo třetí osoby. 

Článek 2 

Vstupenka na burzovní shromáždění 

1. Vstupenku na burzovní shromáždění lze vydat výlučně osobám splňujícím podmínky Zákona, Statutu 
a Pravidel. 

2. Vstupenka na burzovní shromáždění je osobám oprávněným ke vstupu na burzovní shromáždění udělena 
registrací a přidělením práv v obchodním systému KBP. 

3. Registraci a přidělení práv v obchodním systému KBP člena KBP, dohodce nebo makléře provádí KBP 
stejně, jako případné změny v jejich registraci nebo jejím zrušení. Případné změny v registračních údajích 
jsou tyto osoby povinny neprodleně po vzniku změny oznámit KBP, a to zasláním změn registračních údajů 
elektronicky prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky KBP nebo na její elektronickou adresu. 

4. Registraci OOBO provádí KBP nebo dohodce stejně, jako případné změny v registraci nebo jejím zrušení, 
a to prostřednictvím webové aplikace anebo zasláním registračních údajů elektronicky prostřednictvím 
veřejné datové sítě do datové schránky KBP nebo na její elektronickou adresu. Stejným způsobem 
je dohodce povinen neprodleně informovat KBP o veškerých změnách registračních údajů OOBO. 

5. Osobám, které přestanou splňovat podmínky odstavce 1 anebo porušují Zákon, Statut nebo Pravidla, bude 
vstupenka na burzovní shromáždění v souladu se Zákonem a Statutem odejmuta. 

Článek 3 

Zásady chování účastníků burzovního shromáždění 

1. Osoby, kterým byla udělena vstupenka na burzovní shromáždění, nejsou oprávněné práva související 
se vstupenkou poskytnout jiným osobám. 

2. Osoby, kterým byla udělena vstupenka na prezenční burzovní shromáždění, jsou povinny vstupenku 
chránit před odcizením, zničením, ztrátou nebo nebezpečím jejího zneužití. 

3. Osoby, které mají podle čl. 20 odst. 2 Statutu přístup na burzovní shromáždění, jsou povinny dodržovat 
obecná pravidla kybernetické bezpečnosti a bezpečnostní opatření KBP, jejichž cílem je zajištění 
bezpečnosti informací v informačních systémech a dostupnosti a spolehlivosti služeb a sítí elektronických 
komunikací v digitálním prostředí užívaným KBP. Osoby podle věty první jsou povinny zejména důsledně 
užívat a chránit bezpečnostní přístupová hesla a znemožnit užití svých PC jinými osobami.    

4. Po vstupu na burzovní shromáždění musí každý dodržovat povinnosti vyplývající z jeho činnosti 
na burzovním shromáždění a neposkytovat jiným osobám informace, které získal prostřednictvím 
přístupových práv do obchodního systému KBP nebo v souvislosti s účastí na burzovním shromáždění.  

5. Účastníci burzovního shromáždění jednají vždy čestně, s vyloučením možnosti toho, že by svým jednáním 
jinou přítomnou osobu uvedli v omyl. 

6. Účastníci burzovního shromáždění mají povinnost okamžitě informovat pracovníky KBP o případných 
technických potížích s provozem obchodního systému KBP v průběhu burzovního shromáždění. 
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7. V případě nestandardních situací, výpadku připojení obchodujících subjektů do obchodního systému KBP 
nebo jiných případech, které by mohly ohrozit řádný průběh burzovních obchodů, včetně jejich čestnosti 
podle § 25 Zákona, má generální sekretář právo burzovní shromáždění okamžitě ukončit. 

8. Je zakázáno úmyslně ovlivňovat nebo narušovat průběh burzovního shromáždění nestandardním 
způsobem užívání elektronického obchodního systému KBP nebo nepovolenými technickými prostředky.  

Článek 4 

Burzovní aukce a pokyny k burzovní aukci 

1. Burzovní aukce je základní formou burzovního obchodu, pomocí níž je umožněno uskutečňovat 
na burzovním komoditním trhu KBP anonymní koupi nebo prodej komodit, se kterými je možno na KBP 
obchodovat. Burzovní obchody mohou být prováděny jak ve prospěch člena KBP nebo dohodce, tak i jako 
obstarání koupě nebo prodeje pro jiného. 

2. Burzovní aukce se lze zúčastnit podáním nabídky nebo protinabídky k prodeji nebo ke koupi příslušné 
komodity. Nabídka nebo protinabídka musí být podána v souladu s podmínkami stanovenými KBP 
předepsaným způsobem a se všemi náležitostmi stanovenými vnitřními předpisy KBP upravujícími oblast 
burzovních obchodů pro jednotlivé komodity nebo jejich skupiny. 

3. Pokyny k nabídce prodeje nebo koupi a pokyny k protinabídce prodeje nebo koupi jsou podávány podle 
vnitřních předpisů KBP upravujících oblast burzovních obchodů pro jednotlivé komodity nebo jejich skupiny. 

4. Přehled burzovních aukcí je zveřejněn na webových stránkách KBP, a to minimálně 20 hodin před 
termínem uskutečnění první z nich. 

Článek 5 

Uzavírání burzovních obchodů 

1. Každá strana burzovního obchodu obdrží závěrkový list vydaný dohodcem nebo vygenerovaný obchodním 
systémem KBP s uvedením dohodnutých podmínek burzovního obchodu a podepsaný generálním 
sekretářem KBP, předsedou Komory, nebo místopředsedou Komory a makléři dohodců, kteří 
zprostředkovali burzovní obchod. 

2. Podepsané závěrkové listy jsou v jednom stejnopise uloženy na KBP. 

3. Podepsané závěrkové listy jsou v jednom stejnopise uloženy u dohodce. 

4. Dohodce je povinen závěrkový list poskytnout do tří pracovních dnů svému OOBO, pro kterého burzovní 
obchod zprostředkoval.  

5. Závěrkové listy mohou být vydávány, předávány a uchovávány také v digitální podobě; závěrkový list 
v takovém případě musí být podepsán elektronickým podpisem v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.  

Článek 6 

Kurzy komodit a kurzovní list 

1. Kurzem komodity je cena, za kterou byly v rámci aukčních burzovních obchodů uskutečněny burzovní 
obchody s touto komoditou v jednom kalendářním týdnu. Kurzovní list obsahuje informace o kurzech 
komodit. 

2. Pokud v daném kalendářním týdnu nebylo s komoditou obchodováno, není pro tento týden stanoven její 
kurz. 

3. Po ukončení posledního burzovního dne v kalendářním týdnu jsou výsledky obchodování a kurzy 
zveřejněny nejpozději do 2 pracovních dnů na webových stránkách KBP. 
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Článek 7 

Vypořádání burzovních obchodů 

1. KBP neodpovídá za finanční vypořádání burzovních obchodů uzavřených na KBP, ani za fyzické dodání 
komodity.  

2. Standardizovanou platební podmínkou burzovního obchodu uzavřeného na KBP je procentní nebo 
průběžná záloha z hodnoty uzavřeného burzovního obchodu, anebo fakturace se stanovenou splatností. 
Pro burzovní obchod uzavřený na KBP může být používána také platba dokumentární i možnost složení 
kauce. Podmínky stanovují OOBO v aukční nabídce. 

3. Ceny komodit a poplatky upravené těmito Pravidly jsou stanoveny v českých korunách nebo ve vybraných 
konvertibilních měnách uvedených na kurzovním lístku České národní banky (ČNB). Kurzovní přepočty 
mezi dvěma konvertibilními měnami se provádějí křížovým kurzem podle kurzovního lístku ČNB platného 
v kalendářní den, kdy vznikl nárok na peněžní transakci. 

4. Při neplnění smluv z uzavřených burzovních obchodů se smluvní strany dohodnou o výši škody a způsobu 
její náhrady. Nedojde-li k dohodě, má kterákoli strana možnost obrátit se se svým nárokem na soud. 

Článek 8 

Spory z burzovních obchodů 

1. Spory z burzovních obchodů uzavřených na KBP nebo ze smluv uzavřených v souvislosti s nimi může 
kromě obecného soudu projednávat a rozhodovat o nich také rozhodčí soud, kterým je v případě KBP 
Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, a to 
na základě písemné rozhodčí smlouvy (doložky) uzavřené v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., 
o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Pravidla jednání Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 
republiky jsou upravena v jeho Řádu. Poplatky za rozhodčí řízení se stanoví podle jeho Pravidel 
o nákladech rozhodčího a znaleckého řízení. 

Článek 9 

Účinnost 

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


