POPLATKOVÝ
PLODINOVÉ

ŘÁD

BURZY

BRNO

Čl. I
Základní ustanovení
1. Tento závazný předpis na úseku poplatků souvisejících s členstvím, burzovními
obchody a zabezpečení chodu burzy upravuje podmínky a stanovuje částky poplatků a
způsoby jejich úhrady na Plodinové burze Brno, IČ: 485 33 149, se sídlem Kotlářská
931/53, 602 00, Brno. Konkrétní výše poplatků nebo způsob jejich určení je stanoven
také Ceníkem (příloha č. 1), který je schvalován burzovní komorou, a je závaznou
součástí Poplatkového řádu.
2. Burzovní komora může udělit výjimku z placení poplatků.
3. Veškeré platby povinná osoba platí na bankovní účet Plodinové burzy Brno číslo účtu:
202631628/0600, vedený u GE Money Bank nebo hotově.
Čl. II.
Poplatky uchazečů o členství
1. Uchazeč o členství na Plodinové burze Brno je povinen zaplatit zápisné, členský
příspěvek a náklady na vznik členství (zejména správní, soudní a administrační
poplatky). Náklady na vznik členství budou uchazeči o členství vyúčtovány ve výši,
kterou Plodinová burza skutečně zaplatila. Roční členský příspěvek je uchazeč povinen
zaplatit v plné výše nezkrácený o poměrnou část roku, kdy nebyl členem.
2. Doklad o úhradě zápisného a prvního členského příspěvku se přikládá k přihlášce o
členství. Zápisné je nevratné i v případě zamítnutí přihlášky o členství.
Čl. III.
Poplatky členů
1. Členský příspěvek je splatný ročně, vždy dopředu, na základě faktury vystavené
Plodinovou burzou Brno.
2. V případě zániku členství člena na Plodinové burze Brno v průběhu roku zaniká
povinnost k zaplacení členského příspěvku na příští rok. Již zaplacené členské
příspěvky se ale nevrací, a to ani zčásti.
Čl. IV.
Poplatky dohodců
1. Poplatek za udělení statutu dohodce hradí dohodce ve lhůtě stanovené v rozhodnutí
burzovní komory o jeho přijetí a tento poplatek je nevratný.
2. Poplatky za udělení přístupu na trh umožňující dohodci obchodovat na vlastní účet jsou
splatné měsíčně, čtvrtletně nebo ročně podle požadavků dohodce, a to vždy dopředu na
základě faktury vystavené Plodinovou burzou Brno. V případě udělení přístupu na trh

novému dohodci nebo zrušení přístupu na trh se řídí placení poplatků stejnými pravidly
jako členské příspěvky.
Čl. V.
Poplatky z burzovních obchodů
1. Strany burzovního obchodu jsou povinny společně a nerozdílně, pokud se samy
nedohodnou jinak, zaplatit poplatek za burzovní obchod a odměnu dohodce (dohodné).
2. Poplatek za burzovní obchod je vypočítán procentem z dohodnuté kupní ceny každého
obchodu dle sazby uvedené v Ceníku. Po předchozí dohodě strany burzovního obchodu
a Plodinové burzy Brno lze za základ poplatku z burzovního obchodu vzít součet
kupních cen z vícero obchodů.
3. Poplatek za burzovní obchod je splatný na základě faktury vystavené Plodinovou
burzou Brno se splatností 14 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Dohodné je hrazeno v termínech stanovených smlouvou mezi dohodcem a jeho
klientem.
5. Příslušná strana burzovního obchodu je povinna zaplatit poplatky zúčtovacího centra
burzy. Výše poplatků a vznik poplatkové povinnosti jsou stanoveny zúčtovacím
centrem burzy v jeho předpisu. Poplatky zaplatí příslušná strana na výzvu zúčtovacího
centra burzy přímo zúčtovacímu centru, nebo na výzvu Plodinové burzy Brno fakturou
se splatností 14 dnů od data doručení faktury dle tam uvedených platebních údajů.
Čl. VI.
Ostatní poplatky
1. Povinnost zaplatit ostatní poplatek vzniká individuálně dle té které skutečnosti a splatné
jsou vždy dopředu na základě faktury vystavené Plodinovou burzou Brno.
2. Každý uchazeč o makléřské zkoušky je povinen před účastí na povinném školení a před
konáním zkoušky uhradit stanovené poplatky.
3. Uchazeč, který se z vážných důvodů nemůže dostavit ke školení nebo zkoušce ve
stanoveném termínu, oznámí tuto skutečnost nejméně pět pracovních dnů před konáním
zkoušky a požádá o vrácení částky, poplatky se mu vrátí po odečtení již vynaložených
nákladů na organizaci školení nebo zkoušky.
4. Uchazeč, který se ke školení nebo zkoušce nedostaví a řádně se neomluví, nemá nárok
na vrácení poplatků. Podá-li uchazeč novou přihlášku, je povinen poplatky znovu
uhradit.
Čl. VII.
Účinnost
1. Tento Poplatkový řád byl ve výše uvedeném znění schválen rozhodnutím burzovní
komory
ze
dne
7.7.2015
a
nabývá
účinnosti
dnem
schválení.

příloha č. 1

CENÍK
platný od 7.7.2015
Plodinová burza Brno není plátce DPH.
1. Členské příspěvky:
a) 30.000,- Kč pro právnické osoby
b) 5.000,- Kč pro podnikající fyzické osoby
c) Nepodnikatelské subjekty platí členské poplatky podle rozhodnutí burzovní komory
d) Sponzorské poplatky lze zahrnout do čestného členství PBB
2. Zápisné:

paušálně 1.000,- Kč

3. Náklady na vznik členství:

ve skutečné výši, budou přefakturovány

4.Poplatek za vykonání zkoušky dohodců: 3.600,- Kč
5. Ostatní poplatky:
a) vstupenka na obchodní den: 200,- Kč
b) cenová informace aktuální - jednotlivá: 300,- Kč
c) roční paušální poplatek za cenové pravidelné informace, včetně historie: 6.000,- Kč
6. Poplatky za burzovní obchody:
Fixní odměna PBB a % Částka
dohodce
poplatku
Objem uskutečněného
z objemu obchodu
obchodu bez DPH
do 200.000,- Kč
0,85%
0,65%
od 200.001 do 500.000,- Kč
od 500.001 do 1,000.000,- Kč
4 250,00 Kč
0,60%
od 1,000.001 do 5,000.000,- Kč
8 000,00 Kč
0,50%
32 000,00 Kč
0,40%
od 5,000.001 - 10.000.000,- Kč
od 10,000.001-50.000.000,- Kč
57 000,00 Kč
0,20%
od 50.000.001-100.000.000,- Kč
177 000,00 Kč
0,15%
od 100.000.001,- Kč
277 001,00 Kč
0,07%

z objemu obchodu

nad 500tis.Kč
nad 1000tis.Kč
nad 5000tis.Kč
nad 10000tis.Kč
nad 50.000tis.Kč
nad 100.000tis.Kč

