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BURZOVNÍ PRAVIDLA
ČÁST 11
POPLATKOVÝ ŘÁD
Článek 1
Druhy poplatků
KBP stanoví tyto formy poplatků a jejich druhy:
a) poplatky členů, kterými jsou
1. poplatek za podání žádosti o členství,
2. zápisné,
3. roční členský příspěvek,
4. roční poplatek za udělení přístupu na komoditní trh;
b) poplatky dohodců, kterými jsou
1. poplatek za udělení statusu soukromého dohodce,
2. roční poplatek za udělení přístupu na komoditní trh;
c)

poplatky za školení a makléřské zkoušky, kterými jsou
1. školení makléře,
2. makléřská zkouška;

d) burzovní poplatky za uzavřené burzovní obchody.
Článek 2
Stanovení a způsob úhrady poplatků
1. Výše jednotlivých druhů poplatků KBP je stanovena Komorou formou ceníků, a to:
a) ceníkem poplatků dle čl. 1 písmena a) až c),
b) ceníky burzovních poplatků za uzavřené burzovní obchody dle čl. 1 písmeno d) podle jednotlivých
komodit nebo jejich skupin.
2. Komora může v odůvodněných případech udělit výjimku z placení poplatků, je-li to pro KBP účelné.
3. Veškeré poplatky KBP jsou hrazeny na provozní účet KBP číslo: 27-7230840277/0100 vedený u Komerční
banky, a.s.
4. V případě prodlení s placením poplatků je KBP oprávněna uplatnit vůči osobě povinné platbě poplatku
pokutu z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení.
Článek 3
Poplatky členů KBP
1. Poplatek za podání žádosti o členství v KBP je žadatel povinen uhradit před podáním žádosti, ke které
přikládá potvrzení o provedení úhrady; potvrzením o provedení úhrady poplatku za podání žádosti
o členství v KBP se rozumí např. výpis z bankovního účtu o provedení peněžní operace ve prospěch KBP
nebo dokladový ústřižek z poštovní poukázky o provedení platby. Poplatek za podání žádosti o členství
v KBP je nevratný, a to i v případě, že Komora žádost zamítne.
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2. Zápisné je povinen člen KBP uhradit ve lhůtě stanovené Komorou v rozhodnutí o přijetí žadatele členem
KBP. Zápisné je nevratným poplatkem.
3. Členský příspěvek je člen KBP povinen uhradit na základě faktury vystavené KBP, a to jednorázově, jednou
ročně a ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od doručení faktury. V případě přijetí nového člena KBP nebo zániku
členství v KBP se postupuje takto:
a) pokud je Komorou rozhodnuto o přijetí nového člena KBP, vystaví KBP fakturu pro úhradu členského
příspěvku ve výši odpovídající součinu jedné dvanáctiny stanoveného členského příspěvku
násobeného počtem celých kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci po datu přijetí
člena KBP, nebo
b) v případě zániku členství v KBP jsou od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jeho
členství zaniklo, členské poplatky zrušeny; již zaplacené členské poplatky příspěvky ani jejich
poměrnou část KBP nevrací.
4. Roční poplatek za udělení přístupu na komoditní trh je členem KBP hrazen na základě faktury vystavené
KBP ročně nebo poměrnou částí čtvrtletně nebo měsíčně, pokud Komora v odůvodněných případech
nerozhodne jinak. V případě udělení přístupu na komoditní trh novému členovi KBP nebo zrušení přístupu
na komoditní trh se pro placení ročního poplatku za udělení přístupu na komoditní trh užije odstavce 3
obdobně.
Článek 4
Poplatky dohodců
1. Poplatek za udělení statusu soukromého dohodce hradí dohodce ve lhůtě stanovené v rozhodnutí Komory,
kterým povoluje činnost soukromého dohodce; poplatek je nevratný.
2. Pro podmínky úhrady ročního poplatku za udělení přístupu na komoditní trh dohodce se použije čl. 3 odst.
4 obdobně.
Článek 5
Poplatky za školení a makléřské zkoušky
1. Uchazeč o školení makléře nebo vykonání makléřské zkoušky je povinen uhradit poplatky za školení nebo
makléřské zkoušky stanovené aktuálním ceníkem, a to vždy před konáním školení a před konáním
makléřské zkoušky.
2. Potvrzení o provedení úhrady poplatků podle odstavce 1 je uchazeč o školení makléře nebo vykonání
makléřské zkoušky povinen předložit vždy před zahájením vlastního jednání KBP pověřené osobě;
potvrzením o provedení úhrady poplatku se rozumí např. výpis z bankovního účtu o provedení peněžní
operace ve prospěch KBP nebo dokladový ústřižek z poštovní poukázky o provedení platby.
3. Uchazeč o školení makléře nebo vykonání makléřské zkoušky, který se z vážných důvodů nemůže dostavit
ke školení nebo zkoušce ve stanoveném termínu, oznámí tuto skutečnost nejméně pět pracovních dnů
před konáním zkoušky, nejedná-li se o důvody zdravotní, kdy tato lhůta neplatí.
4. Spolu s oznámením důvodů, pro které se uchazeč o školení makléře nebo vykonání makléřské zkoušky
nemůže školení nebo zkoušky účastnit, může uchazeč požádat o vrácení již uhrazených poplatků;
k oznámení je uchazeč povinen přiložit potvrzení podle odstavce 2 o uhrazení příslušného poplatku
(poplatků) a v žádosti uvést také číslo účtu, na které má být platba provedena; v případě, že uchazeč
nepožádá o vrácení uhrazených poplatků, poplatky KBP nevrací.
5. Na základě žádosti o vrácení poplatku/poplatků podle odstavce 4 KBP vrátí uchazeči poplatek/poplatky ve
výši uvedené v ceníku snížené o výši nákladů marně vynaložených KBP na zajištění organizace a průběhu
školení makléře a/nebo makléřské zkoušky.
6. Uchazeč o školení makléře nebo vykonání makléřské zkoušky, který se ke školení nebo zkoušce nedostaví
a řádně se s uvedením důvodů své neúčastni neomluví, nemá nárok na vrácení poplatků.
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7. Pokud uchazeč o školení makléře nebo vykonání makléřské zkoušky, který se školení nebo zkoušky
nezúčastnil podle odstavců 3 až 6, podá novou přihlášku k vykonání zkoušky makléře, je povinen oba
stanovené poplatky uhradit opakovaně.
Článek 6
Poplatky za uzavřené burzovní obchody
1. Způsob výpočtu burzovních poplatků za uzavřené burzovní obchody je stanoven ceníkem dle komodity
nebo skupiny komodit.
2. Předseda Komory je oprávněn za dále stanovených podmínek poskytnout slevu z burzovních poplatků za
uzavřené burzovní obchody:
a) s poskytnutou slevou z burzovních poplatků za uzavřené burzovní obchody vyjádří souhlas
místopředseda Komory, případně jiný člen Komory, pokud ho k tomu Komora pověřila,
b) o poskytnuté slevě z burzovních poplatků za uzavřené burzovní obchody je proveden zápis podepsaný
předsedou a místopředsedou Komory, případně jiného člena Komory, pokud ho k tomu Komora
pověřila, který obsahuje datum burzovního shromáždění, číslo závěrkového listu, obchodní firmu nebo
název, anebo jméno, popřípadě jména, a příjmení prodávajícího a kupujícího a výši poskytnuté slevy
z burzovních poplatků,
c) informace o výši poskytnuté slevy z burzovních poplatků za uzavřené burzovní obchody bude sdělena
členům Komory na nejbližším zasedání Komory a uvedena v zápisu ze zasedání.
3. Burzovní poplatky za uzavřené burzovní obchody jsou splatné na základě faktury vystavené KBP se
splatností 14 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
Článek 7
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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