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Statut     
K o m o d i t n í  b u r z y  P r a h a   

 
ČÁST PRVNÍ  

VZNIK, ORGÁNY A PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ KBP  

Článek 1 

Základní ustanovení 

1. Komoditní burza Praha (dále jen „KBP“) byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 21. června 2002 v 
souladu se zákonem č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon“), a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Název komoditní burzy (dále jen „burza“):  

a) v českém jazyce:   Komoditní burza Praha,  

b) v anglickém jazyce:   Prague Commodity Exchange. 

3. Sídlo burzy:               Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6 

4. Identifikační číslo:   267 28 087 

5. Identifikátor datové schránky: qkcgage 

Článek 2 

Předmět a druhy burzovních obchodů 

1. Předmětem burzovních obchodů jsou: 

a) dříví a dřevní hmota, produkty rostlinné a živočišné výroby a výrobky vzniklé jejich zpracováním, jakož 
i výrobky používané v souvislosti s jejich výrobou, přemísťováním, zpracováním nebo prodejem,   

b) výrobky vzniklé zpracováním výše uvedených produktů, 

c) krmiva, 

d) hnojiva, pesticidy a jiné ochranné prostředky, 

e) indexy odvozené od cen komodit, 

f) řezivo, konstrukční a obalové materiály na bázi dřeva a dřevěných odpadů,  

g) nerostné suroviny včetně upravených rud, nerud a paliv, 

h) vlákniny, papír a výrobky z papíru, 

i) produkty koksovacích pecí a rafinérského zpracování ropy, 

j) chemické výrobky a chemická vlákna, 

k) konstrukční a obalové materiály na bázi pryže, plastů, skla, keramických hmot a betonu, 

l) základní kovy a jejich slitiny, včetně hutních výrobků, 

m) kovové konstrukční materiály, výrobky z drátů, spojovací materiály, řetězy, armatury, ložiska, 

n) elektřina, 

o) odpady a druhotné suroviny, 

p) povolenky na emise skleníkových plynů a související komodity. 
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2. Na KBP je možno uzavírat následující druhy burzovních obchodů: 

a) obchody s efektivním zbožím – promptní i dodávkové,    

b) termínové obchody včetně spekulačních, diferenčních, přímých termínových, hedgingových (krycích), 
opčních, prolongačních, stravných nebo arbitrážních, 

c) obchody s komoditními deriváty, které nejsou investičním nástrojem podle zákona o podnikání 
na kapitálovém trhu, 

d) pomocné obchody, zejména obchody pojišťovací, přepravní, skladovací nebo zasilatelské. 

Článek 3 

Valná hromada 

1. Nejvyšším orgánem KBP je valná hromada, která se skládá ze všech členů KBP. Jedná a rozhoduje 
o všech věcech, které náleží do její výlučné působnosti podle Zákona a statutu KBP (dále jen „Statut“). 

2. Do výlučné působnosti valné hromady patří: 

a) volit a odvolávat Statutem určený počet členů burzovní komory s výjimkou členů burzovní komory 
jmenovaných příslušným orgánem státní správy podle Zákona, 

b) usnášet se na změnách Statutu,  

c) zrušit KBP a určit osobu likvidátora, 

d) přezkoumávat na žádost dotčených osob rozhodnutí burzovní komory nebo předsedy burzovní 
komory s výjimkou rozhodnutí podle § 22 odst. 2 Zákona, 

e) schvalovat roční rozpočet KBP a výroční zprávu o činnosti komoditní burzy, použití zisku nebo úhradu 
ztráty, 

f) rozhodovat o odměnách předsedy, místopředsedy a členů burzovní komory, členů výborů 
a generálního sekretáře burzy, 

g) schvalovat volební řád pro volby do orgánů KBP. 

Článek 4 

Svolávání a jednání valné hromady 

1. Valnou hromadu svolává předseda burzovní komory písemnou pozvánkou, která musí obsahovat program 
jednání, termín a místo jednání a musí být doručena jednotlivým členům KBP a burzovnímu komisaři 
nejpozději 15 dnů před stanoveným datem konání valné hromady.  Písemná pozvánka musí být členům 
KBP doručena jakoukoliv prokazatelnou formou, a to způsobem stanoveným v čl. 29 Statutu. Předseda 
burzovní komory také zajistí nejméně 15 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejnění pozvánky na 
valnou hromadu na internetových stránkách KBP. 

2. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost 
členů KBP účastnit se valné hromady. Člen KBP se může zúčastnit valné hromady s použitím technických 
prostředků umožňujících přenos obrazu a zvuku nebo i pouze zvuku v reálném čase (vzdáleným 
přístupem), za podmínky jeho jednoznačné identifikace jako hlasující osoby (obrazem/zvukem). V takových 
případech se člen KBP považuje za přítomného na jednání valné hromady.  

3. Valná hromada se svolává pravidelně minimálně 1x za kalendářní rok.  

4. Předseda burzovní komory je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu, 

a) je-li o to písemně požádán alespoň jednou třetinou členů KBP, 

b) jestliže je KBP po dobu delší než tři měsíce platebně neschopná, nebo  

c) rozhodne-li o jejím svolání burzovní komora. 

5. Do doby zvolení orgánů valné hromady řídí valnou hromadu předseda burzovní komory. 
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6. Pravidla voleb orgánů KBP stanoví volební řád, který schvaluje valná hromada na základě návrhu 
zpracovaného a předloženého jí burzovní komorou.  

7. Valná hromada je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů burzy a zároveň 
nadpoloviční většina členů burzy jmenovaných příslušným orgánem státní správy. K přijetí usnesení je 
zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů burzy oprávněných hlasovat, nevyžaduje-li 
Zákon nebo Statut kvalifikovanou většinu. Každý člen má jeden hlas. Hlasovat nemůže člen, který je 
v prodlení s placením členského příspěvku. 

8. K usnesení o změně Statutu nebo k usnesení o zrušení KBP je zapotřebí souhlasu tří pětin hlasů všech 
členů KBP. 

9. Nesejde-li se nadpoloviční většina členů KBP do 60 minut po stanoveném začátku jednání valné hromady 
podle odstavce 1, předseda burzovní komory valnou hromadu rozpustí a svolá novou valnou hromadu tak, 
aby se konala nejpozději do tří týdnů od data, na které bylo stanoveno jednání valné hromady, jejíž jednání 
bylo rozpuštěno.        

10. Valná hromada KBP může být zcela uskutečněna rovněž podle odstavce 2 věty druhé (vzdáleným 
přístupem); v takovém případě musí pozvánka podle odstavce obsahovat také zvolenou formu jednání 
valné hromady a technické údaje nezbytné pro zajištění účasti každého člena KBP na jednání valné 
hromady konané vzdáleným přístupem. 

11. Z jednání valné hromady se vyhotovuje zápis, podepsaný předsedou valné hromady, zapisovatelem 
a ověřovatelem, který musí být do 30 dnů ode dne jednání valné hromady zaslán všem členům KBP 
způsobem stanoveným v čl. 29 Statutu. 

Článek 5 

Burzovní komora 

1. Burzovní komora je statutárním a řídícím orgánem KBP. 

2. Burzovní komora rozhoduje o všech záležitostech KBP, pokud nejsou svěřeny Zákonem nebo Statutem 
valné hromadě.  

3. Burzovní komora KBP má šest členů. Členové burzovní komory jsou voleni a odvoláváni za podmínek 
stanovených v § 11 odst. 2 až 4 Zákona.  

4. Pro rozhodování burzovní komory má každý její člen jeden hlas. 

5. Členové burzovní komory jsou voleni nebo jmenováni na dobu 4 let a po uplynutí této doby mohou být 
do burzovní komory voleni nebo jmenováni opětovně. 

6. Volby do burzovní komory probíhají v souladu s volebním řádem KBP. 

7. Člen burzovní komory může ze své funkce odstoupit způsobem stanoveným v § 11 odst. 5 Zákona. 

8. Za odstoupivšího valnou hromadou voleného člena burzovní komory může burzovní komora kooptovat 
náhradního člena burzovní komory. Kooptovaný člen má všechna práva a povinnosti řádného člena 
burzovní komory. Členství kooptovaného člena burzovní komory musí být potvrzeno valnou hromadou 
na jejím nejbližším jednání po datu kooptace; nedojde-li k potvrzení členství kooptovaného člena burzovní 
komory, musí být způsobem stanoveným volebním řádem neprodleně zvolen nový člen burzovní komory.   

9. Do působnosti burzovní komory zejména patří: 

a) rozhodovat o přijetí a vyloučení členů KBP, 

b) předkládat valné hromadě ke schválení výroční zprávu o činnosti burzy,  

c) navrhovat valné hromadě změny Statutu, zrušení burzy nebo osobu likvidátora,  

d) rozhodovat o použití majetku KBP, 
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e) za podmínek stanovených Statutem a dalšími vnitřními předpisy KBP určovat místo a dobu konání 
burzovních shromáždění, 

f) určovat za jakých podmínek lze vydat vstupenky na burzovní shromáždění, 

g) činit opatření pro zachování pořádku na burzovním shromáždění a čestnosti burzovních obchodů ve 
smyslu § 25 Zákona, 

h) navrhovat a usnášet se na burzovních pravidlech,  

i) určovat způsob evidence burzovních obchodů, 

j) vyhlašovat konkurz na obsazení míst burzovních dohodců a na obsazení funkce generálního sekretáře 
burzy, 

k) jmenovat a odvolávat se souhlasem burzovního komisaře burzovní dohodce a vykonávat nad nimi 
dohled, 

l) zakázat členovi KBP účastnit se burzovního shromáždění z důvodů a za podmínek určených Statutem, 

m) povolovat činnost soukromým dohodcům v KPB, vést seznam soukromých dohodců a makléřů, 

n) pozastavovat burzovní obchody za podmínek určených Statutem a burzovními pravidly KBP,  

o) stanovit a uveřejňovat kurzy komodit a komoditních derivátů, 

p) zřizovat burzovní výbory, schvalovat podmínky jejich činnosti, 

q) volit a odvolávat členy burzovních výborů, předsedu a místopředsedu burzovní komory a generálního 
sekretáře burzy,   

r) vydávat podrobná pravidla pro jednotlivé oblasti své působnosti vymezené ve Statutu, 

s) rozhodovat o výši a lhůtě splatnosti členských příspěvků a zápisného, 

t) stanovovat výši burzovních poplatků, 

u) se souhlasem příslušného orgánu státní správy určit výši dohodného burzovního dohodce, 

v) vést seznam členů KBP a zmocněnců právnických a fyzických osob, které jsou členy KBP, 

w) informovat členy KBP o záležitostech KBP, 

x) stanovit zásady odměňování pracovníků KBP, 

y) řídit ostatní činnosti související s provozováním KBP, 

z) udělovat souhlas s výkonem jiné výdělečné činnosti burzovního dohodce, která souvisí s obchodem, 
výrobou, zpracováním nebo užitím komodit, které jsou předmětem burzovních obchodů na KBP,   

aa) vést seznam osob, které pro burzu vykonávají činnost a mají přístup k informacím týkající se činností 
KBP na které se vztahuje požadavek mlčenlivosti, 

bb) rozhodovat o vyloučení z burzovních obchodů podle § 22 odst. 1 Zákona, 

cc) vykonávat ostatní pravomoci, které jí ukládá Zákon. 

10. V seznamu osob, které pro burzu vykonávají činnost a mají přístup k informacím týkajícím se činnosti burzy, 
na které se vztahuje požadavek mlčenlivosti, jsou vedeny údaje o:  

a) členech KBP, členech burzovní komory a zaměstnancích KBP, kteří ze svého postavení mají přístup 
ke skutečnostem mající význam pro vývoj kursů komodit, s nimiž je KBP obchodováno, a to v rozsahu: 

1. název nebo obchodní firma, jedná-li se o právnickou osobu, nebo jméno, popřípadě jména, 
a příjmení, jedná-li se o fyzickou osobu,  

2. skutečnost, zda se jedná o člena KBP, člena burzovní komory KBP nebo zaměstnance KBP; 

b) dohodcích a makléřích, a to v rozsahu:   

1. název nebo obchodní firma, jedná-li se o právnickou osobu, nebo jméno, popřípadě jména, 
a příjmení, jedná-li se o fyzickou osobu,  

2. skutečnost, zda se jedná o dohodce nebo makléře, 
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3. v případě, že dohodce byl zproštěn povinnosti mlčenlivosti o pokynech, příkazech, jednáních, 
smlouvách a údajích o smluvních stranách, jež se týkají burzovních obchodů, název nebo obchodní 
firma, jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání 
vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob, pokud 
bylo přiděleno, anebo jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby zprošťující dohodce mlčenlivosti; 

c) burzovních komisařích, a to v rozsahu: 

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení,  

2. název příslušného orgánu státní správy, který burzovního komisaře jmenoval. 

Článek 6 

Předseda a místopředseda burzovní komory 

1. Burzovní komora volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu. V nepřítomnosti nebo zaneprázdnění 
předsedy je tento ve všech věcech zastupován místopředsedou, s výjimkou práva jednat jménem KBP 
samostatně a podepisovat se za KBP samostatně, které je vyhrazeno pouze předsedovi.  

2. Působnost předsedy burzovní komory: 

a) řídí činnost burzovní komory, svolává její zasedání a sestavuje roční harmonogram zasedání,  

b) podepisuje rozhodnutí přijatá na zasedání burzovní komory a odpovídá za jejich provedení, 

c) rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou tímto Statutem vyhrazeny valné hromadě nebo 
zasedání burzovní komory, 

d) dohlíží na dodržování vnitřních předpisů KBP, 

e) svolává zasedání valné hromady, 

f) na základě vzniklé mimořádné situace, kdy není možné svolat schůzi burzovní komory, je oprávněn 
přijímat rozhodnutí k ochraně zajištění k řádné činnosti KBP,  

g) v zájmu zajištění řádných podmínek obchodování pro členy KBP a další účastníky obchodů v KBP, 
může měnit termín burzovních dnů nebo pozastavit či zastavit obchodování na KBP,   

h) má právo se účastnit jednání burzovních výborů s hlasem poradním a 

i) pověřuje další členy burzovní komory, aby zastupovali komoru při zajišťování konkrétních cílů 
a záměrů provozování KBP. 

3. Do doby zvolení generální sekretáře burzy plní předseda burzovní komory jeho povinnosti. 

4. Jménem KBP jedná a podepisuje buď předseda burzovní komory samostatně, nebo alespoň tři ostatní 
členové burzovní komory společně.  

Článek 7 

Jednání burzovní komory 

1. Burzovní komoru KBP svolává její předseda nebo jím pověřený člen burzovní komory. Na písemnou žádost 
s návrhem programu jednání minimálně 3 členů burzovní komory je předseda nebo jím pověřený člen 
burzovní komory povinen svolat zasedání burzovní komory tak, aby toto jednání proběhlo do 30 dnů od 
doručení takové žádosti k jeho rukám. 

2. Písemná pozvánka na zasedání burzovní komory musí obsahovat program jednání, termín a místo 
zasedání, popřípadě technické údaje umožňující vzdálený přístup člena burzovní komory KBP k zasedání, 
účastní-li se člen zasedání burzovní komory formou vzdáleného přístupu, a musí být doručena jednotlivým 
členům burzovní komory a burzovnímu komisaři nejpozději 7 dní před konáním zasedání, pokud program 
a termín jednání nebyly oznámeny na předchozím zasedání všem členům burzovní komory. Písemná 
pozvánka na zasedání burzovní komory musí být členům burzovní komory doručena způsobem 
stanoveným v čl. 29 Statutu. 
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3. Místo, datum a hodina konání burzovní komory KBP musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly 
možnost jejích členů účastnit se zasedání burzovní komory. Člen burzovní komory KBP se může zúčastnit 
burzovní komory také s použitím technických prostředků umožňujících přenos obrazu a zvuku nebo i pouze 
zvuku v reálném čase (vzdáleným přístupem), za podmínky jeho jednoznačné identifikace jako hlasující 
osoby (obrazem/zvukem). V takových případech se člen burzovní komory KBP považuje za přítomného na 
zasedání burzovní komory. O účasti člena burzovní komory na jednání burzovní komory formou 
vzdáleného přístupu podle věty první musí být proveden záznam v zápisu z příslušného jednání burzovní 
komory. 

4. Burzovní komora KBP může být zcela uskutečněna rovněž podle odstavce 3 věty druhé (vzdáleným 
přístupem); v takovém případě musí pozvánka podle odstavce obsahovat také zvolenou formu jednání 
burzovní komory a technické údaje nezbytné pro zajištění účasti každého člena burzovní komory KBP na 
jednání burzovní komory konané vzdáleným přístupem. 

5. Burzovní komora KBP může rozhodovat i mimo zasedání burzovní komory (dále jen „rozhodování per 
rollam“). V takovém případě doručí předseda burzovní komory KBP jejím členům způsobem stanoveným v 
čl. 29 Statutu program jednání burzovní komory a návrhy rozhodnutí pro jednotlivé jeho body. Návrh 
rozhodnutí musí obsahovat: 

a) podklady potřebné pro jeho přijetí a 

b) podmínky pro hlasování s využitím technických prostředků, není-li hlasováno korespondenčně. 

6. Nedoručí-li člen burzovní komory ve lhůtě 7 (sedm) dnů od doručení návrhu předsedovi burzovní komory 
KBP souhlas s návrhem rozhodnutí při rozhodování per rollam, platí, že s návrhem nesouhlasí. Hlasující 
per rollam se považují za přítomné na zasedání burzovní komory KBP. Rozhodnutí učiněné per rollam 
musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání burzovní komory. 

7. Zasedání burzovní komory KBP řídí její předseda nebo jím pověřený člen burzovní komory. 

8. Zasedání burzovní komory KBP se s hlasem poradním účastní generální sekretář burzy a burzovní 
komisař. Zasedání se mohou účastnit i další osoby přizvané burzovní komorou KBP. 

9. O průběhu zasedání burzovní komory KBP a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedou 
burzovní komory a zapisovatelem. Má-li některý člen odlišný názor na projednávaný bod programu 
zasedání, musí být jeho stanovisko na jeho žádost zaznamenáno do zápisu. Zápis obdrží každý člen 
burzovní komory do 15 dnů ode dne zasedání burzovní komory. Zápis může být členům burzovní komory 
doručen jakoukoliv prokazatelnou formou, a to způsobem stanoveným v čl. 29 Statutu anebo formou 
osobního předání zápisu. 

Článek 8 

Přezkum rozhodnutí  

1. Osoba, která byla přímo dotčena na svých právech rozhodnutím burzovní komory KBP nebo předsedy 
burzovní komory KBP, může požádat valnou hromadu o přezkoumání tohoto rozhodnutí (dále jen „žádost“). 

2. Žádost musí být podána písemnou formou burzovní komoře KBP, a to nejpozději do 15 dnů po obdržení 
rozhodnutí. Burzovní komora žádost projedná na svém nejbližším zasedání a se svým vyjádřením jej 
postoupí valné hromadě.  

3. Pokud jsou pro vyjádření burzovní komory nezbytné doplňující informace a stanoviska, vyžádá je burzovní 
komora písemnou formou se stanovením lhůty pro jejich doručení burzovní komoře KBP. Žádost o 
přezkoumání rozhodnutí je potom společně s vyžádanými stanovisky a doplňujícími informacemi 
projednána i na následujícím zasedání burzovní komory KBP; dále pak burzovní komora postupuje podle 
odstavce 2.   

4. Právo na vyžádání doplňujících informací a stanovisek má rovněž valná hromada. V takovém případě 
o jejich opatření požádá předsedu burzovní komory; o vyžádání dalších stanovisek a opatření musí být 
vždy informována osoba podle odstavce 1, pokud není přímo osobou oslovenou k doplnění informací 
k žádosti.    
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Článek 9 

Burzovní výbory 

1. Burzovní komora může zřídit k výkonu svých činností uvedených v § 12 odst. 2 písm. b) a d) až l) Zákona 
burzovní výbory. V ostatních případech mohou působit burzovní výbory jako poradní orgán burzovní 
komory KBP. 

2. Burzovní výbory mohou být stálé nebo dočasné.  

3. Burzovní výbory jsou složeny z odborníků v dané oblasti podle předmětu zaměření burzovního výboru, a 
to členů nebo nečlenů burzovní komory KBP. Předsedou burzovního výboru je vždy člen burzovní komory 
KBP. 

4. Předsedové a členové burzovních výborů jsou voleni a odvoláváni burzovní komorou KBP. 

5. Schůze jednotlivých výborů se konají dle potřeby. 

6. Schůze výborů svolávají jejich předsedové nebo jimi určení členové výborů. Písemná pozvánka musí být 
členům výborů doručena způsobem stanoveným v čl. 29 Statutu. 

7. Rozhodnutí výborů jsou přijímána prostou většinou hlasů za předpokladu účasti nadpoloviční většiny jejich 
členů na schůzi. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

8. Předseda výboru nebo jím určený zástupce je povinen předložit rozhodnutí výboru nejbližší schůzi burzovní 
komory KBP. 

Článek 10 

Generální sekretář burzy 

1. Generálního sekretáře burzy volí a odvolává na návrh předsedy burzovní komory KBP, burzovní komora 
KBP. Kandidát na funkci generálního sekretáře KBP je vybírán konkurzem. 

2. Generální sekretář KBP je zejména povinen: 

a) spolupracovat s předsedou burzovní komory KBP na provádění rozhodnutí burzovní komory KBP,  

b) řídit činnost aparátu KBP, uzavírat se zaměstnanci pracovní smlouvy, činit opatření k utajení informací, 
se kterými zaměstnanci přicházejí do styku, 

c) připravovat podklady pro zasedání burzovní komory KBP, 

d) uveřejňovat závěry a sdělení burzovní komory KBP, 

e) dbát na zachování pořádku na burzovních shromážděních s oprávněním vykázat osoby, které ruší 
pořádek a nedbají jeho pokynů, 

f) plnit povinnosti vyplývající ze Zákona a Statutu, ze zasedání burzovní komory KBP, a plnit úkoly, 
kterými jej pověří předseda burzovní komory KBP,  

g) navrhovat disciplinární opatření v souladu se Statutem a burzovními pravidly KBP, 

h) zajišťovat řádné vedení účetnictví a vypracování účetní závěrky, 

i) zajišťovat sestavení výroční zprávy o činnosti burzy,  

j) předkládat burzovní komoře KBP zprávu o plnění rozpočtu a výroční zprávu o činnosti burzy. 

3. Do působnosti generálního sekretáře se svěřují následující činnosti, z působnosti burzovní komory KBP: 

a) určovat místo a dobu konání burzovních shromáždění v rámci stanoveném burzovními pravidly, 

b) činit opatření pro zachovávání pořádku na burzovním shromáždění a čestnosti burzovních obchodů, 

c) pozastavovat obchodování na burze v případech stanovených burzovními pravidly, 

d) měnit harmonogram burzovního dne v případech stanovených burzovními pravidly a 
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e) stanovit a uveřejňovat kursy komodit a komoditních derivátů. 

4. Generální sekretář se ze své činnosti zodpovídá předsedovi burzovní komory. 

Článek 11 

Členství v KBP 

1. Členy KBP jsou osoby stanovené Zákonem. 

2. Za člena KBP může být přijata i osoba, která nemá oprávnění k výrobě nebo zpracování zboží, jež 
je předmětem burzovních obchodů, anebo k obchodování s ním a ke službám, jež s obchodováním s tímto 
zbožím souvisejí. 

3. Členství v KBP vzniká:  

a) zakladatelům dnem založení KBP, 

b) členům burzovní komory KBP jmenovaným Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo Ministerstvem 
zemědělství v oblastech jejich působnosti stanovené kompetenčním zákonem (dále jen „příslušný 
orgán státní správy“) dnem nabytí právní moci jmenovacího dekretu, 

c) osobám přijatým burzovní komorou KBP dnem nabytí právní moci rozhodnutí o státním povolení 
k přijetí člena KBP. 

4. Burzovní komora KBP vede seznam členů KBP. Seznam členů burzy obsahuje: 

a) obchodní firmu, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení člena burzy, 

b) sídlo, adresu místa pobytu nebo bydliště člena burzy, 

c) kontaktní údaje na člena burzy, zejména telefonní číslo, adresu pro doručování sdělenou členem 
burzy, adresu elektronické pošty, popřípadě identifikátor datové schránky, včetně uvedení kontaktní 
osoby, 

d) datum a způsob vzniku členství, 

e) další údaje stanovené rozhodnutím burzovní komory KBP. 

5. Burzovní komora KBP rozhoduje o přijetí člena burzy na základě žádosti o členství, která musí být podána 
písemnou formou k rukám předsedy burzovní komory KBP. Žádost o členství musí obsahovat název nebo 
obchodní firmu, identifikační číslo osob (bylo-li přiděleno), identifikátor datové schránky a adresu sídla, 
popřípadě jinou adresu pro doručování, žadatele, který je právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě 
jména, a příjmení, datum narození, adresu místa pobytu nebo bydliště, popřípadě jinou adresu pro 
doručování, žadatele, který je fyzickou osobou. 

6. K žádosti o přijetí za člena KBP musí být přiloženy dokumenty, jimiž je doloženo, že žadatel splňuje 
podmínky stanovené pro členství v komoditní burze v § 17 odst. 3 Zákona, tedy podmínky v rozsahu § 5 
odst. 2 písm. a) a b) Zákona. Burzovní komora je oprávněna vyzvat žadatele k předložení dalších 
dokumentů, pokud je to nezbytné pro objektivní posouzení jeho žádosti o přijetí za člena KBP. 

7. Předpokladem projednání žádosti podle odstavce 5 burzovní komorou KBP je složení poplatku za podání   
žádosti žadatelem, a to na účet burzy; výše poplatku za podání žádosti o členství je stanovena burzovní 
komorou KBP v ceníku burzy. Poplatek za podání žádosti je nevratný. 

8. O doručených žádostech o přijetí za člena KBP rozhoduje burzovní komora KBP s přihlédnutím k potřebám 
provozování KBP. Žádost o přijetí za člena KBP může být burzovní komorou KBP zamítnuta i bez uvedení 
důvodů. 

9. Burzovní komora KBP rozhodne o žádosti o přijetí za člena KBP nejpozději do šesti měsíců ode dne jejího 
doručení podle odstavce 5. 

10. Pokud burzovní komora KBP rozhodne ve prospěch žadatele o členství V KBP, vydá rozhodnutí, jehož 
součástí je také stanovení, zda je žadatel povinen uhradit ve výši stanovené ceníkem KBP zápisné, 
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popřípadě další poplatky, nebo zda mu tyto poplatky jsou z důvodů uvedených v rozhodnutí sníženy nebo 
prominuty. V případě převodu členství je žadatel od platby zápisného osvobozen na základě rozhodnutí 
burzovní komory KBP, proto se režim platby zápisného v rozhodnutí neuvádí. Úhradu v rozhodnutí o přijetí 
člena KBP stanovených poplatků uhradí člen KBP po nabytí účinnosti rozhodnutí burzovní komory KBP o 
jeho přijetí podle odstavce 12 na účet KBP ve lhůtě stanovené v tomto rozhodnutí burzovní komorou KBP.    

11. Pokud burzovní komora KBP rozhodne v neprospěch žadatele o členství, může tento podat novou přihlášku 
nejdříve za rok ode dne zamítnutí žádosti burzovní komorou KBP.           

12. Předpokladem nabytí účinnosti rozhodnutí burzovní komory KBP o přijetí člena KBP je vydání souhlasného 
rozhodnutí o státním povolení pro přijetí za člena KBP příslušným orgánem státní správy.  

Článek 12 

Práva a povinnosti členů KBP  

1. Členové KBP mají právo: 

a) účastnit se valné hromady, obdržet podklady k jejímu jednání, vyjadřovat se k projednávané 
problematice a obdržet zápis z jednání valné hromady, 

b) hlasovat na valné hromadě, 

c) volit a být voleni do orgánů KBP, 

d) navštěvovat burzovní shromáždění. 

2. Členové KBP jsou povinni: 

a) dodržovat Zákon, Statut KBP a další vnitřní předpisy KBP upravující vnitřní poměry provozování KBP,  

b) dbát pokynů generálního sekretáře KBP souvisejících se zajišťováním řádného provozování KBP 
a ochranou jejích zájmů, 

c) dbát na pověst KBP, 

d) plnit úkoly související se zajištěním řádného a úspěšného provozování KBP, kterými je pověří orgány 
burzy podle § 9 odst. 1 Zákona, 

e) platit poplatky ve výši a lhůtě stanovené burzovní komorou KBP v ceníku a poplatkovém řádu KBP; 
tato povinnost se nevztahuje na člena KBP, jehož členství vzniká na základě jeho jmenování do 
burzovní komory KBP příslušným orgánem státní správy, 

f) včas a řádně plnit závazky z burzovních obchodů, 

g) neprodleně oznámit změnu v podmínkách stanovených pro přijetí za člena komoditní burzy 
stanovených Zákonem, Statutem nebo burzovními pravidly, jedná-li se o členy KBP podle čl. 11 odst. 3 
písm. a) a c), včetně změn v jejich identifikačních údajích,   

h) neprodleně oznámit změny údajů zpracovávaných o něm v seznamu členů burzy, pokud nejsou 
poskytovány podle písmene g).   

Článek 13 

Zánik členství v KPB 

1. Členství v KBP zaniká: 

a) vyloučením z burzovních obchodů podle § 22 odst. 1 písm. a) Zákona, 

b) smrtí, 

c) zánikem právnické osoby bez právního nástupce, 

d) vyloučením člena KBP, 

e) výpovědí, nebo  

f) převodem členství na žadatele o členství v souladu se Zákonem a Statutem; 
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g) u člena burzovní komory jmenovaného příslušným orgánem státní správy zaniká členství v KBP 
zánikem členství v burzovní komoře. 

  

2. Zánikem členství v KBP nezaniká povinnost uhradit členský poplatek a ostatní burzovní poplatky za celý 
kalendářní rok, v němž k zániku členství došlo.  

3. Zánikem členství v KBP nevzniká nárok na vrácení zápisného, členských poplatků ani ostatních burzovních 
poplatků. 

4. Burzovní komora KBP může vyloučit člena KBP za podmínek stanovených v § 19 odst. 2 Zákona. V 
závislosti na míře závažnosti nebo intenzitě porušení povinnosti člena KBP může burzovní komora KBP 
rozhodnout o trvalém nebo dočasném vyloučení člena KBP.  

5. Rozhodnutí o vyloučení podle odstavce 4 musí být členu KBP doručeno způsobem stanoveným v čl. 29 
Statutu.    

6. Člen KBP může své členství vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď musí být písemná a výpovědní 
lhůta činí šest měsíců a počíná plynout prvním dnem měsíce následujícím po doručení výpovědi do rukou 
předsedy burzovní komory. Povinnost člena KBP zaplatit členský poplatek a ostatní burzovní poplatky za 
celý kalendářní rok, v němž své členství vypověděl, není podáním výpovědi dotčena. 

7. Pokud běh výpovědní lhůty podle odstavce 6 překročil konec kalendářního roku, ve kterém byla členem 
KBP výpověď podána, je člen KBP povinen uhradit členský poplatek a jiné burzovní poplatky, k jejichž 
úhradě je zavázán, za kalendářní rok, ve kterém byla výpověď podána podle odstavce 6, a za kalendářní 
rok následující pouze ve výši odpovídající poměrné části ročního poplatku stanovené podle počtu 
kalendářních měsíců, v němž jeho členství trvá.     

Článek 14 

Osoby oprávněné k burzovním obchodům 

1. K burzovním obchodům jsou oprávněny: 

a) členové KBP, s výjimkou členů burzovní komory KBP jmenovaných příslušným orgánem státní správy, 

b) jiné osoby, pokud mají oprávnění k výrobě nebo zpracování zboží, jež je předmětem burzovních 
obchodů, nebo k obchodu s ním a ke službám, jež s obchodováním s tímto zbožím souvisejí, a obdrží 
vstupenku na burzovní shromáždění, 

c) právnické osoby zřízené zákonem za účelem regulace trhu komodit nebo vytváření a ochraňování 
státních hmotných rezerv, 

d) burzovní a soukromí dohodci.  

2. Osoby oprávněné k burzovním obchodům podle odstavce 1 písm. b) mohou uzavírat burzovní obchody jen 
prostřednictvím dohodců. 

3. Osoby oprávněné k burzovním obchodům podle odstavce 1 písm. a) nebo c) mohou uzavírat příslušné 
burzovní obchody i přímo. 

4. Osoby oprávněné k burzovním obchodům podle odstavce 1 písm. d) mohou uzavírat příslušné burzovní 
obchody na vlastní účet a vlastním jménem pouze se souhlasem burzovní komory KBP. 

5. Osoby oprávněné k burzovním obchodům jsou povinny: 

a) dodržovat právní předpisy a vnitřní předpisy KBP týkající se burzovních obchodů, 

b) oznámit cenu z přímého obchodu podle § 27 odst. 3 Zákona,  

c) přistoupit ke způsobu zúčtování burzovního obchodu dle burzovních pravidel KBP, 

d) řádně a včas plnit závazky vyplývající z burzovních obchodů,  
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e) dbát pokynů generálního sekretáře KBP udělených na základě jeho oprávnění podle čl. 10 odst. 3 
písm. a) až d) Statutu. 

6. Právnická osoba, která je oprávněná k burzovním obchodům, určí s předchozím souhlasem burzovní 
komory KBP jednu nebo více fyzických osob jako své zmocněnce (dále jen "makléř“), kteří budou jejím 
jménem tyto burzovní obchody uzavírat. Plná moc musí být udělena písemně a podpis zmocnitele úředně 
ověřen; to platí i pro udělení plné moci zástupci fyzické osoby. Splňuje-li to požadavky Zákona na úřední 
ověření podpisu, může být plná moc namísto listinné podoby, vyhotovena v digitální podobě a podepsána 
uznávaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce). V případě, že je KBP předkládána plná moc, která vznikla převodem z listinné 
podoby jejího originálu do podoby digitální nebo naopak, musí být tento převod proveden formou 
autorizované konverze dokumentů. 

7. Makléřem může být jen osoba starší 21 let, plně svéprávná, bezúhonná ve smyslu § 40 odst. 2 Zákona 
s využitím jeho § 5a, která složila zkoušku předepsanou KBP. Podmínky provedení a obsah makléřské 
zkoušky stanoví burzovní komora KBP v burzovních pravidlech.  

8. Makléři se zapisují do seznamu vedeného burzovní komorou, ve kterém jsou vedeny tyto údaje: 

a) evidenční číslo makléře, 

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení makléře, adresa místa pobytu nebo jiná adresa pro doručování, 
identifikátor datové schránky nebo jiná adresa pro doručování elektronické pošty, 

c) datum složení makléřské zkoušky pro příslušnou komoditu a 

d) identifikace zmocnitele makléře, a to v rozsahu, název nebo obchodní firma a identifikační číslo osob, 
popřípadě obdobný údaj.  
  

Článek 15 

Garanční systém KBP 

1. Burzovní komora KBP je oprávněna zřídit garanční systém KBP. Pokud je garanční systém zřízen, účast 
v něm je podmínkou účasti na burzovních obchodech. 

2. Pokud je garanční sytém zřízen, stanoví burzovní komora KBP výši a pravidla poskytování příspěvků 
do garančního systému KBP a podmínky použití prostředků z garančního systému KBP. 

Článek 16 

Vyloučení z burzovních obchodů 

1. Pro vyloučení osob z burzovních obchodů se použije § 22 Zákona obdobně. 

2. Rozhodnutí o vyloučení z burzovních obchodů se doručuje způsobem stanoveným v čl. 29 Statutu.  

Článek 17 

Dohodci 

1. V KPB mohou působit burzovní a soukromí dohodci, kteří jsou povinni řídit se Zákonem a vnitřními předpisy 
KBP upravujícími jejich práva a povinnosti. 

2. Burzovní komora KBP vede seznam dohodců, který obsahuje: 

a) název nebo obchodní firmu, anebo jméno, popřípadě jména, a příjmení dohodce, 

b) sídlo nebo adresu místa pobytu, popřípadě bydliště dohodce, 

c) kontaktní údaje dohodce, zejména telefonní číslo, adresu pro doručování elektronické pošty, 
popřípadě identifikátor datové schránky,  
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d) je-li dohodcem právnická osoba údaje o jím určené kontaktní osobě v rozsahu údajů stanovených 
v písmenu c), 

e) datum jmenování nebo povolení činnosti dohodce. 

3. Dohodce má právo na odměnu za zprostředkování obchodu (dále jen „dohodné“), jakmile obchod 
zprostředkoval.  

4. Dozor nad činností dohodců vykonává burzovní komora KBP způsobem stanoveným v § 32 odst. 2 až 5 
Zákona, ve Statutu a burzovních pravidlech.   

5. Státní dozor nad činností dohodců vykonává burzovní komisař způsobem stanoveným v § 33 odst. 2 až 5, 
§ 34 a 35 Zákona.  

6. Důvodem k odvolání dohodce může být: 

a) burzovní obchod zprostředkovávaný dohodcem, který neprobíhá v souladu s právními nebo 
burzovními vnitřními předpisy nebo probíhá způsobem nasvědčujícím tomu, že by burzovní obchod 
mohl ohrozit trh základních surovin, s nimiž má být na KBP obchodováno, 

b) činnost dohodce, která není v souladu s právními nebo burzovními vnitřními předpisy, 

c) porušení povinnosti dohodce závažným způsobem zasahujícím do základních principů obchodování 
na burze, o kterém se lze domnívat, že by mohlo vést k získání neoprávněných výhod dohodce nebo 
k poškození třetích osob, popřípadě samotné KBP, nebo 

d) opakované porušování povinností dohodce; v tomto případě nezáleží na závažnosti důsledků jednání 
dohodce, ani zda dohodce porušuje stejnou nebo různé povinnosti. 

 

7. V rozhodnutí o odvolání dohodce burzovní komora KBP uvede důvod odvolání a rozhodnutí doručí dohodci 
způsobem stanoveným v čl. 29 Statutu.  Po dobu řízení o odvolání dohodce se automaticky pozastavuje 
právo dohodce zprostředkovávat burzovní obchody. 

Článek 18 

Burzovní dohodci 

1. KBP v souladu s § 29 odst. 5 Zákona na svých webových stránkách uveřejňuje jmenný seznam burzovních 
dohodců, kteří provozují i jinou výdělečnou činnost, která souvisí s obchodem, výrobou, zpracováním nebo 
užitím komodit, které jsou předmětem burzovních obchodů KBP, a rozsah údajů týkajících se této 
výdělečné činnosti.  

2. Ve jmenném seznamu burzovních dohodců podle odstavce 1 jsou vedeny tyto údaje:  

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení burzovního dohodce, 

b) výčet burzovnímu dohodci povolených jiných výdělečných činností, 

c) popis postavení, v jakém burzovního dohodce jiné výdělečné činnost podle písmene b) provozuje, 

d) datum udělení souhlasu k provozování jiné výdělečné činnosti podle písmene b) burzovní komorou,  

e) datum udělení souhlasu k provozování jiné výdělečné činnosti podle písmene b) burzovním 
komisařem,  

f) datum odvolání uděleného souhlasu k provozování jiné výdělečné činnosti podle písmene b) burzovní 
komorou,  

g) datum odvolání uděleného souhlasu k provozování jiné výdělečné činnosti podle písmene b) 
burzovním komisařem.  

Článek 19 

Soukromí dohodci 
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1. Soukromý dohodce je zprostředkovatelem burzovních obchodů, který tuto činnost vykonává na základě 
živnostenského oprávnění. Jeho činnost na KBP je povolována burzovní komorou KBP.  

2. Soukromým dohodcem přestává být ten: 

a) kdo písemně oznámil burzovní komoře KBP, že se vzdává činnosti soukromého dohodce, 

b) kdo byl odvolán burzovní komorou KBP,  

c) komu byla činnost soukromého dohodce zakázána pravomocným rozhodnutím soudu, nebo  

d) komu zaniklo živnostenské oprávnění, na jehož základě vykonával zprostředkování burzovních 
obchodů. 

3. Oznámení podle odstavce 2 písm. a) musí být burzovní komoře doručeno písemnou formou prokazatelně 
nejméně tři měsíce před dnem předpokládaným ukončením činnosti soukromého dohodce. Činnost 
dohodce může být ukončena i po dni předpokládaného ukončení činnosti soukromého dohodce, pokud je 
to nezbytné pro splnění všech jeho závazků vůči KBP, a to vždy k poslednímu dni v kalendářním měsíci. 

Článek 20 

Burzovní shromáždění 

1. Burzovní shromáždění je shromážděním oprávněných osob v místnostech, dnech a hodinách určených 
burzovní komorou pro uzavírání a zprostředkování burzovních obchodů. Burzovní shromáždění může 
probíhat i neprezenčním způsobem formou zapojení do elektronického systému obchodování, kde osoby 
vstupující do tohoto systému se považují za účastníky burzovního shromáždění. Bližší podmínky 
organizace burzovního shromáždění, jeho konání, jednání jeho účastníků a využití elektronického systému 
obchodování určí burzovní komora v burzovních pravidlech, kterými se pro účely Statutu rozumí základní 
vnitřní předpis KBP upravující základní práva, povinnosti a postupy při provozování KBP, zejména v oblasti 
práv a povinností členů KBP, vydávání vstupenek na burzovní shromáždění a organizace průběhu tohoto 
shromáždění, pro obsazování burzovních výborů, stanovování cen a dodržování disciplinárních a etických 
opatření, ochrany osobních údajů a oblasti uzavírání smluv, jenž jsou burzovními obchody, jejich 
zprostředkování a splnění. 

2. Burzovního shromáždění se mohou účastnit pouze tyto osoby: 

a) burzovní komisař, 

b) zaměstnanci KBP, při výkonu svých pracovních povinností, které účast na burzovním shromáždění 
předpokládají, 

c) členové KBP a členové burzovní komory, 

d) dohodci,  

e) osoby s platným oprávněním k přístupu na burzovní shromáždění (vstupenkou). 

3. Podrobnou úpravu poskytování a používání vstupenek včetně požadavků na žadatele a držitele vstupenek 
stanoví burzovní pravidla. 

4. Osoby, které se účastní burzovního shromáždění, jsou povinny podrobit se Statutu, burzovním pravidlům 
KBP, dalším vnitřním předpisům KBP, popřípadě dalším pravidlům upravujícím průběh tohoto 
shromáždění.  

5. Právo účastnit se burzovního shromáždění nezakládá právo uzavírat nebo zprostředkovávat obchody. 

6. Na burzovním shromáždění mají vyhrazenou účast osoby oprávněné k burzovním obchodům i další osoby, 
jejichž přítomnost je nutná pro uskutečnění burzovních obchodů. Účastnit se mohou i návštěvníci, kteří 
však nemají právo na burze obchodovat.   

7. Průběh a formu burzovního shromáždění i chování osob na burzovním shromáždění stanoví burzovní 
pravidla KBP. 
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Článek 21 

Burzovní obchody 

1. Burzovním obchodem na KBP je prodej a koupě komodit a komoditních derivátů v rozsahu zapsaném 
v obchodním rejstříku, pokud jejich přijetí k burzovním obchodům schválila burzovní komora KBP, a to 
osobami oprávněnými k burzovním obchodům sjednaným na burze v době a způsobem určenými 
pro burzovní shromáždění, popřípadě i mimo burzu, za podmínek určených Zákonem a Statutem, pokud 
je cena z tohoto obchodu zaznamenána příslušným orgánem KBP. 

2. Burzovní obchody na KBP jsou uzavírány pomocí elektronického obchodního systému, a to za podmínek 
způsobem stanovených v burzovních pravidlech. 

3. Burzovní komora KBP je oprávněna pozastavit burzovní obchody, a to všechny nebo jen některé obchody, 
hrozí-li narušení transparentního obchodování nebo hladkého fungování trhu. 

4. Burzovní komora KBP může pozastavit uzavírání burzovních obchodů na určitou dobu, je-li ohrožen trh 
obchodované komodity nebo hrozí-li účastníkům tohoto trhu vznik větší škody, kterou se rozumí škoda 
rovná nebo přesahující 100 000 Kč. 

 

Článek 22 

Evidence cen a kurzů 

1. Cena z burzovních obchodů musí být zaznamenána způsobem určených Zákonem, Statutem a burzovními 
pravidly. Ceny v elektronickém systému obchodování se evidují automaticky v tomto systému. 

2. Osoby, které jsou oprávněny sjednávat burzovní obchody přímo bez prostřednictví dohodců, jsou povinny 
oznámit uzavření tohoto burzovního obchodu v době konání burzovního shromáždění způsobem 
stanoveným burzovními pravidly. Oznamovací povinnost lze plnit také prostřednictvím elektronického 
systému obchodování v souladu s burzovními pravidly. Je-li obchod uzavřen mimo konání burzovní 
shromáždění, musí být oznamovací povinnost osoby podle věty první splněna na následujícím burzovním 
shromáždění KBP. 

3. Kurz komodit a komoditních derivátů, s nimiž je na KBP obchodováno, stanoví elektronický systém 
obchodování na základě údajů dohodců a členů KBP, kteří jsou oprávněni k přímým burzovním obchodům, 
o cenách, za které bylo v období vymezeném Statutem a burzovními pravidly obchodováno. 

4. KBP uveřejňuje aktuální kurzy a historii kurzů za 5 (pět) bezprostředně předcházejících let v kurzovním 
listě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách KBP (adresa: www.kbp.cz.). 
 
 
 

ČÁST DRUHÁ   
ZVLÁŠTNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S PROVOZOVÁNÍM KBP 

Článek 23 

Disciplinární opatření 
 

1. Všechny osoby oprávněné k burzovním obchodům podle čl. 14 odst. 1 Statutu jsou povinny dodržovat 
Zákon, Statut, burzovní pravidla, popřípadě další vnitřní předpisy KBP. V případě jejich porušení 
je generální sekretář KBP, popřípadě člen burzovní komory KBP oprávněn předložit burzovní komoře KBP 
jednání osoby, které je možné považovat za porušení takto uložených povinností, k projednání.  

2. Disciplinárním opatřením za porušení povinností na KBP může být zejména odebrání a/nebo pozastavení 
přístupu na burzovní shromáždění a/nebo peněžitá sankce, jejíž uhrazení může být podmínkou práva 

http://www.kbp.cz/
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účasti na burzovním shromáždění KBP; další formy disciplinárních opatření a způsob jejich uplatnění 
stanoví disciplinární řád KBP. 

3. Řízení o uložení disciplinárního opatření lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se generální sekretář KBP, 
popřípadě člen burzovní komory o porušení povinností osobou oprávněnou k burzovním obchodům 
dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy k takovému jednání došlo.  

4. O uložení disciplinárního opatření rozhoduje na návrh generálního sekretáře nebo člena burzovní komory, 
jenž se dozvěděl o porušení povinnosti uložené osobě oprávněné k burzovním obchodům podle čl. 14 odst. 
1 Statutu, burzovní komora KBP. 

5. Rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření se doručuje osobě rozhodnutím dotčené způsobem 
stanoveným v čl. 29 Statutu.  

6. Proti rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření se může osoba podle odstavce 3 odvolat, není-li dále 
stanoveno jinak, a to do 7 dnů od doručení rozhodnutí. Žádost o odvolání se doručuje generálnímu sekretáři 
KBP, který ji spolu se svým stanoviskem a stanoviskem burzovní komory KBP předá k projednání valné 
hromadě KBP. Odvolání má odkladný účinek. 

7. Pokud burzovní komora KBP v disciplinárním řízení rozhodla o vyloučení osoby z burzovních obchodů, 
postupuje rozhodnutím dotčená osoba podle § 22 odst. 2 Zákona, přičemž pro její účast na burzovních 
obchodech platí § 22 odst. 3 Zákona.  

8. Pokud je osobě oprávněné k burzovním obchodů uloženo jako disciplinární opatření forma pozastavení 
přístupu na burzovní shromáždění, lze tento přístup obnovit po uplynutí doby, na kterou byl přístup 
pozastaven. 

Článek 24 

Spory z burzovních obchodů  

Spory z burzovních obchodů ve smyslu § 2 Zákona uzavřených na KBP, k jejichž projednání a rozhodnutí 
by jinak byla dána pravomoc soudu nebo o nichž to stanoví jiný právní předpis, mohou být v souladu 
s burzovními pravidly postoupeny k projednání a rozhodnutí rozhodčímu soudu na základě písemné 
rozhodčí smlouvy (doložky) podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích 
nálezů, ve znění pozdějších předpisů.    

Článek 25 

Pravidla hospodaření s majetkem KBP 

1. KBP je právnická osoba, která odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem.  

2. Zdrojem majetku KBP jsou zejména vklady zakladatelů, poplatky členů KBP, roční členské poplatky, 
poplatky z obchodování, ostatní poplatky, dary a dotace. 

3. Rozhodovat o použití majetku KBP je oprávněna burzovní komora KBP. 

4. Za řádné hospodaření s majetkem KBP odpovídá generální sekretář. 

5. Členové KBP neručí za její závazky, nestanoví-li Zákon jinak. 

Článek 26 

Podíl členů na zabezpečení nákladů na provoz KBP 

1. Členové KBP se v souladu se Zákonem a Statutem podílejí na nákladech provozu KBP placením 
zápisného, členských příspěvků, poplatků za přístup na trh a ostatních burzovních poplatků podle 
poplatkového řádu KBP. 
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2. Zakladatelé KBP se v souladu se Zákonem a Statutem podílejí na nákladech provozu KBP splacením 
vkladů. Zakladatelé KBP jsou zproštěni placení členských příspěvků. 

Článek 27 

Ochrana osobních údajů 

 

1. KBP je správcem zpracování osobních údajů, jejichž účel a podmínky zpracování jsou stanoveny Zákonem. 
KBP zpracovává osobní údaje v 

a) seznamu osob, které pro KBP vykonávají činnost a mají přístup k informacím týkajícím se činnosti 
KBP, na které se vztahuje požadavek mlčenlivosti (§ 8a odst. 1 písm. b) Zákona), 

b) jmenném seznamu burzovních dohodců, kteří provozují i jinou výdělečnou činnost, a rozsah údajů 
týkajících se této výdělečné činnosti, který musí zahrnout alespoň úplný výčet těchto činností 
a v jakém postavení výdělečnou činnost provozují (§ 29 odst. 5 Zákona a č. 18 Statutu),   

c) seznamu členů KBP (§ 8a odst. 2 písm. b) Zákona), a  

d) seznamu soukromých a burzovních dohodců (§ 8a odst. 2 písm. f) Zákona). 

2. Účelem vedení údajů v seznamech podle odstavce 1 je zajištění transparentnosti provozování KBP 
a v případě vedení a způsobu zpřístupnění seznamu podle odstavce 1 písm. a) a b) také obecná kontrola 
dodržování povinnosti mlčenlivosti uložené osobám, které pro KBP vykonávají činnost a mají přístup 
k informacím týkajícím se činnosti KBP, a kontroly oprávněnosti dohodců provozovat též jinou výdělečnou 
činnost. 

3. Na zpracovávání osobních údajů v seznamech podle odstavce 1 se vztahuje nařízení Evropského 
parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a k jeho adaptaci do právního řádu České republiky 
přijatý zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.   

4. Podrobnosti zpracovávání osobních údajů KBP zejména v oblasti zajištění korektnosti, zákonnosti 
a transparentnosti jejich zpracování upravuje vnitřní předpis KBP, který KBP zpřístupňuje způsobem 
umožňující dálkový přístup na svých webových stránkách; zveřejněním tohoto vnitřního předpisu KBP plní 
svoji poučovací a informační povinnost podle čl. 12 odst. 1 a 2 a čl. 13 odst. 1 až 3 GDPR.         

Článek 28 

Zrušení a zánik KBP 

Zrušení a zánik KBP se řídí § 37 až § 39 Zákona. 

 

 
ČÁST TŘETÍ   

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ  

Článek 29 
Podepisování a doručování 

 

1. Pro platnost právního jednání, pro nějž je tímto Statutem vyžadována písemná forma, se vyžaduje podpis 
jednajícího; podpis může být nahrazen mechanickými prostředky tam, kde je to obvyklé. Zvolí-li jednající 
osoba k vyjádření svého jednání formu dokumentu v digitální podobě, musí dokument podepsat způsobem 
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stanoveným zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů (§ 8 až 7 zákona č. 297/2016 Sb.).  

2. Jednání učiněné fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, podnikající fyzickou osobou, pro 
niž byla datová schránka zřízena, statutárním orgánem právnické osoby nebo členem statutárního orgánu 
právnické osoby, pro niž byla datová schránka zřízena, anebo vedoucím orgánu veřejné moci, pro něhož 
byla datová schránka zřízena, nebo pověřenou osobou, pokud k tomu byla pověřena, prostřednictvím 
datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis 
nebo Statut požaduje společný úkon více z uvedených osob. 

3. Není-li Statutem stanoveno jinak, KBP doručuje dokumenty určené Statutem nebo jiným vnitřním 
předpisem do vlastních rukou adresáta v případě dokumentu v listinné podobě prostřednictvím držitele 
poštovní licence formou zásilky určené do vlastních rukou, v případě dokumentu v digitální podobě 
prostřednictvím datové schránky.      

4. V případě že osoba, která je adresátem dokumentu podle odstavce 3 odmítne převzít doporučenou listovní 
zásilku nebo si ji nevyzvedne, považuje se dokument doručený desátým dnem po doručení listovní zásilky.  

5. Dokument v digitální podobě, který byl dodán do datové schránky nebo na adresu elektronické pošty, 
je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého 
oprávnění přístup k dodanému dokumentu, nebo kdy se na adresu elektronické pošty přihlásí její držitel. 
Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle věty třetí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán 
do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; obdobně se 
postupuje v případě doručení na adresu elektronické pošty.     

6. V případech neuvedených v odstavci 3 doručuje KBP na adresu sídla, adresu místa podnikání, adresu 
místa pobytu nebo bydliště, popřípadě na adresu určenou osobou, jíž má být dokument v listinné podobě 
doručen, pro doručování; má-li být doručen dokument v digitální podobě, KBP ho doručí prostřednictvím 
datové schránky osoby podle věty před středníkem nebo na jí určenou adresu pro doručování elektronické 
pošty.  

Článek 30 
 

Přechodná ustanovení 
 

1. Řízení zahájená valnou hromadou KBP nebo burzovní komoru KBP podle Statutu ve znění účinném přede 
dnem 14.09.2022, se dokončí podle tohoto znění Statutu.    

2. Podmínky vedení evidencí a seznamů uložených burzovní komoře KBP podle znění Statutu účinného před 
14.09.2022 musí být aktualizováno podle znění Statutu účinného po 14.09.2022, nejpozději však do 1. 
července 2022. 

Článek 31 
 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Statut včetně jeho případných změn vyžaduje ke své účinnosti schválení valnou hromadou KBP 
a vydání státního povolení příslušného orgánu státní správy podle § 5 odst. 5 Zákona. 

2. Burzovní komora je povinna zveřejnit Statut, a to i ve znění jeho případných novelizací, způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na svých webových stránkách, a současně jej zpřístupnit v sídle KBP 
k nahlédnutí. 

3. Burzovní rozhodčí soud se nezřizuje. 
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Článek 32 

Účinnost 

Toto znění Statutu KBP bylo schváleno valnou hromadou KBP dne 28.04.2022 a nabývá účinnosti dnem 
nabytí právní moci rozhodnutí o udělení státního povolení ke změně statutu KBP vydaného příslušného 
orgánu státní správy, tedy dnem 14.09.2022; dnem nabytí účinnosti tohoto znění Statutu se zrušuje znění 
Statutu účinné do 14.09.2022.  


