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STATUT  

PLODINOVÉ  BURZY  BRNO 

 

právnické osoby zřízené dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, v platném znění, 

a podléhající i úpravě zákona č. 513/1991, obchodní zákoník, v platném znění 

 

Čl. I. 

Základní ustanovení 

 

Plodinová burza byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 8. 12. 1992 dle zákona č. 229/1992 

Sb., o komoditních burzách, v platném znění. Tento statut byl vypracován dle zákona č. 229/1992 Sb., 

o komoditních burzách, v platném znění (dále jen „zákon o komoditních burzách“). S ohledem na § 40 

odst. 1 zákona o komoditních burzách vychází úprava dílčích právních otázek též ze zákona č. 

513/1991, obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“). Plodinová burza je 

právnickou osobou zapsanou do obchodního rejstříku, je tedy podnikatelem ve smyslu obchodního 

zákoníku, a tudíž podléhající úpravě obchodního zákoníku. Tam, kde je proveden do statutu zásah 

obchodním zákoníkem, je odkázáno pouze na příslušný paragraf s případným pojmenováním 

paragrafu. 

 

Nechť je tento statut aplikován na právní záležitosti, které zákon o komoditních burzách nebo 

obchodní zákoník neupravuje nebo dovoluje podrobit jejich úpravu právě statutu. V ostatním se 

postupuje podle zákona o komoditních burzách nebo obchodního zákoníku, i kdyby konkrétní 

ustanovení statutu neobsahovalo odkaz na tyto zákony. 

 

I.1.Firma a sídlo burzy 

Plodinová burza Brno 

se sídlem Kotlářská 902/53, 602 00 Brno (dále jen „burza“). 

 

I.2.Předmět burzovních obchodů 

Předmětem burzovních obchodů jsou druhově určené produkty pocházející ze zemědělské a lesní 

výroby, včetně produktů vzniklých jejich zpracováním (dále jen "komodity"). Komodity jsou 

charakteristické určitými standardy kvality a vysokým stupněm zastupitelnosti. 

 

Dále jsou předmětem burzovních obchodů deriváty, jejichž podkladem jsou komodity, pokud 

nejsou tyto deriváty investičním nástrojem podle zvláštního právního předpisu o kapitálovém trhu. 

Předmětem burzovních obchodů je též zemědělský skladní list podle zvláštního právního předpisu. 

Pro předmět burzovních obchodů vymezená v tomto odstavci se zavádí zkratka "komoditní 

deriváty". 

 

I.3.Druhy burzovních obchodů 

Na burze lze uzavírat obchody promptní, termínové a opční. Promptní obchod (spotový obchod či 

spot) je obchod, při němž dochází k okamžitému nákupu či prodeji komodit nebo komoditních 

derivátů. Termínový obchod je obchod s odloženou splatností závazků stran (futures, forwards, 

opce, swapy). Opční obchod je takový, kdy jedna ze stran smlouvy má právo jednostranně 

rozhodnout o tom, zda práva a povinnosti z uzavřené smlouvy vzniknou nebo nevzniknou. 

 



Druhem burzovních obchodů jsou i tzv. pomocné obchody ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o 

komoditních burzách uzavírané na burze, jestliže souvisejí s komoditami obchodovanými na burze, 

zejména pojistné smlouvy, smlouvy o uskladnění, smlouvy o přepravě věci a smlouvy zasílatelské. 

 

Čl. II. 

Další závazné předpisy 

 

Ostatní dokumenty, ač se nacházejí mimo tento statut na zvláštních listinách, jsou též závazné pro 

kohokoliv, kdo přijde do styku s burzou a činností burzy. Každý, kdo zamýšlí vstoupit do vztahu 

k burze, a to přímo, nepřímo, i mimoprávně pouze na základě faktických či společenských skutečností, 

je povinen podrobit se všem předpisům burzy. 

 

Další závazné předpisy musí být přijaty jednomyslně všemi členy burzovní komory. Burza je povinna 

dálkově zpřístupnit všechny závazné předpisy, jejichž znalost a dodržování vyžaduje. 

 

II.1.Burzovní pravidla 

Burzovní komora přijímá, mění a ruší závazné předpisy burzy, které obsahují podrobnou právní 

úpravu předsmluvní fáze burzovních obchodů, jejich uzavírání, plnění a následky porušení 

burzovních obchodů, a podrobnosti konání burzovních shromáždění (dále jen „burzovní 

pravidla“). 

 

II.2.Poplatkový řád 

 Burzovní komora přijímá, mění a ruší závazné předpisy na úseku poplatků souvisejících 

s členstvím, burzovními obchody a zabezpečení chodu burzy (dále jen „poplatkový řád“). 

 

II.3.Burzovní uzance 

        Burzovní komora přijímá, mění a ruší závazné předpisy týkající se vlastností komodit. Dosažení 

minimálních hodnot kvalitativních ukazatelů vlastností komodity je podmínkou pro připuštění 

osoby nabízející danou komoditu k burzovním obchodům (dále jen „burzovní uzance“).  

 

II.4.Disciplinární řád  

Burzovní komora nebo burzovní výbor jsou oprávněni uložit disciplinární opatření (čl. X.). Za 

tím účelem může burzovní komora vymezit podrobnosti řízení o uložení disciplinárního opatření, 

přezkoumání rozhodnutí o jeho opatření a hlavně výkon disciplinárního opatření. 

 

Čl. III. 

Členství na burze 

 

III.1.Podmínky vzniku členství na burze 

 Uchazečem o členství může být osoba fyzická nebo právnická, pokud tato osoba splňuje tyto 

předpoklady: 

1. podniká nejméně po dobu 3 let, 

2. nebyla členem burzy, které bylo v předcházejících 5 letech odňato povolení z jiného důvodu 

než na žádost burzy, 

3. nebyla osobou, která byla v předcházejících 5 letech podle zákona o komoditních burzách za 

neplnění povinností opakovaně sankcionována, 

4. nemá ke dni podání přihlášky v evidenci daní nedoplatky na daních, odvodech, poplatcích, 

úhradách, úplatách, pokutách a na penále; nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném 



zdravotním pojištění; nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, 

5. není osobou, proti které je nebo bylo v předcházejících 5 letech přede dnem podání přihlášky 

vedeno insolvenční nebo konkursní řízení podle zvláštních právních předpisů, 

6. zaplatí zápisné a členský příspěvek a/nebo procentuální částku z uskutečněných burzovní 

obchodů ve výši a lhůtě stanovené burzovní komorou. Členský příspěvek se platí každoročně. 

 

Nad to pro fyzickou osobu – uchazeče o členství, a fyzickou osobu - člena statutárního orgánu 

právnické osoby ucházející se o členství, je nutné splnit tyto další podmínky: 

1. je bezúhonná a 

2. nebyla v předcházejících 5 letech přede dnem podání žádosti statutárním orgánem nebo 

členem statutárního orgánu právnické osoby nebo nevykonávala kteroukoli ze srovnatelných 

funkcí v právnické osobě 

a)  na jejíž majetek byl v předcházejících 5 letech přede dnem podání žádosti prohlášen 

konkurs nebo zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku dlužníka 

nebo zrušen konkurs pro nedostatek majetku dlužníka nebo povoleno vyrovnání podle 

zákona o konkursu a vyrovnání, 

b)  u které v předcházejících 5 letech přede dnem podání žádosti bylo rozhodnuto o jejím 

úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo byl 

konkurs zrušen pro nedostatek majetku dlužníka podle insolvenčního zákona, 

c)  u které v předcházejících 5 letech přede dnem podání žádosti bylo vedeno u soudu nebo u 

jiného k tomu příslušného orgánu veřejné moci podle právního řádu jiného státu 

insolvenční, konkursní nebo jiné obdobné řízení a bylo vydáno rozhodnutí se stejnými 

nebo obdobnými účinky, jaká mají rozhodnutí podle právního řádu České republiky, 

uvedená pod písmeny a) nebo b). 

 

III.2.Vznik členství 

Členství vzniká uchazeči, jehož přihlášku přijala burzovní komora a přijímaný člen splní 

podmínky stanovené v rozhodnutí burzovní komory o přijetí přihlášky a burzovní komisař udělí 

povolení. 

 

Přihláška se podává generálnímu sekretáři burzy na předepsaném formuláři, jehož náležitosti a 

přílohy stanoví burzovní komora. Minimálně bude přihláška obsahovat firmu/název, identifikační 

číslo, sídlo/místo podnikání žadatele a předmět jeho podnikatelské činnosti. Přílohou přihlášky 

může být výpis z obchodního rejstříku, podnikatelské oprávnění, a účetní závěrka za poslední dva 

roky. 

 

Pokud se o členství uchází právnická osoba, musí v přihlášce uvést jméno, příjmení a funkci 

zmocněnce (zmocněnců), kteří budou oprávněni účastnit se burzovních shromáždění a uzavírat 

burzovní obchody jménem této právnické osoby. Zmocněncem může být jen fyzická osoba, která 

je bezúhonná. Výpis z trestního rejstříku navrhovaného zmocněnce se přikládá k přihlášce. Pokud 

vznikne právnické osobě členství, musí být zmocněnci udělena plná moc v tom rozsahu, aby 

jednání zmocněnce na burzovních shromážděních a při uzavírání burzovních obchodů zavazovalo 

právnickou osobu – člena. Pravidlo dle tohoto odstavce platí i pro ostatní zástupce člena - 

právnické osoby, pokud mají zastávat jiné funkce zejména v orgánech burzy. 

 

O přijetí osoby za člena rozhodne burzovní komora. Na členství není právní nárok. Přihlášku 

projedná burzovní komora a rozhodne o přijetí či nepřijetí do 3 měsíců ode dne podání bezvadné 



přihlášky. Vznik členství je vázán na podmínku zaplacení předepsaného zápisného a ročního 

členského příspěvku. V souladu s § 40 odst. 1 zák. o komoditních burzách (analogicky § 113 

odst. 2., 3., 4. obchodního zákoníku) člen, který řádně a včas nesplatil předepsanou hodnotu 

zápisného, je povinen platit úrok z prodlení ve výši 20 % p. a. z nesplacené částky. Roční členský 

příspěvek je vstupující člen povinen zaplatit v plné výše nezkrácený o poměrnou část roku, kdy 

nebyl členem. 

 

Zamítnutí přihlášky může burzovní komora učinit z jakéhokoliv důvodu, nebo i bez udání 

důvodu. Bližší podmínky přezkumu rozhodnutí o zamítnutí přihlášky valnou hromadou vymezuje 

čl. IV. (bod IV.1. číslo 10. a bod IV.4. druhý odst.). 

 

Uchazeč o členství může podat novou přihlášku za rok ode dne podání zamítnuté přihlášky. 

Účinnost přijetí uchazeče burzovní komorou za člena burzy nastává dnem splnění podmínek 

stanovených v rozhodnutí burzovní komory o přijetí uchazeče za člena do stanovené lhůty. 

 

Náklady na vznik členství, zejména správní, soudní a administrační poplatky, nese každý žadatel 

výlučně sám. Výše poplatků stanoví burzovní komora. Poplatky poskytnuté uchazečem 

v souvislosti se vznikem členství se nezapočítávají na zápisné ani na členský příspěvek. 

 

III.3.Evidence členů burzy 

Seznam všech členů burzy vede burzovní komora. Seznam uvádí u každého člena právní důvod 

vzniku jeho členství a obsahuje tyto další náležitosti:  

1. název, identifikační číslo a sídlo u právnických osob; jméno, příjmení a bydliště u fyzických 

osob; 

2. den vzniku členství; 

3. jména zmocněnců právnických osob, resp. zástupců fyzických osob, kteří jsou oprávněni 

účastnit se burzovních shromáždění a uzavírat burzovní obchody. 

 

Při burzovní komoře je rovněž vedena sbírka listin, kam jsou zakládány všechny písemné 

dokumenty a protokoly, které členové burze zaslali, předali, v případě protokolu sdělili. 

 

III.4.Další práva členů burzy 

Členové burzy mají nad rámec zákonných práv tato práva: 

1. účastnit se valné hromady burzy a vyjadřovat se k projednávané problematice; 

2. navštěvovat burzovní shromáždění, účastnit se jej a uzavírat burzovní obchody na burzovním 

shromáždění i mimo něj; 

3. získávat zápisy z jednání valné hromady a informační podklady. Informační podklady mají 

členové právo obdržet v předstihu před konáním valné hromady; 

4. na podíl na likvidačním zůstatku, jehož velikost se určuje poměrem součtu zápisného a všech 

splacených ročních členských příspěvků konkrétního člena vůči součtu zápisného a všech 

splacených ročních členských příspěvků ostatních členů; 

5. každý člen je oprávněn podat jménem burzy žalobu o náhradu škody proti burzovní komoře, 

kterou mu tato způsobila, pokud pojal důvodné podezření doložené listinnými důkazy. Dále 

může jménem burzy podat každý člen žalobu o splacení členského příspěvku proti členu, který 

je v prodlení se splacením příspěvku. Jiná osoba než člen, který žalobu podal, nebo osoba jím 

zmocněná, nemůže v řízení činit úkony za burzu nebo jejím jménem (přiměřené užití § 131a 

odst. 1 obchodního zákoníku). 

 



 

III.5.Další povinnosti členů burzy 

Členové burzy mají nad rámec zákonných povinností tyto povinnosti: 

1. splňovat podmínky stanovené v bodě III.1. po celou dobu trvání členství; 

2. udržovat informace dle bodu III.3. aktuální a burzovní komoře písemně oznamovat jejich 

změny; 

3. neprodleně oznamovat změnu v jakékoliv skutečnosti rozhodné pro přijetí za člena dle bodu 

III.1.; 

4. dbát na dobré jméno burzy; 

5. dodržovat statut a další předpisy burzy, a to i po jejich změně příslušným orgánem burzy; 

6. platit roční členský příspěvek a procentuální částku z uskutečněných burzovní obchodů ve 

výši a lhůtě stanovené burzovní komorou; 

7. včas a řádně plnit závazky z burzovních obchodů. 

 

III.6.Zánik členství 

Členství zaniká kromě důvodů dle zákona o komoditních burzách též účinností dohody člena s 

burzovní komorou o ukončení členství. Dohoda musí mít písemnou formu a podpisy musí být 

úředně ověřeny. 

 

Jiný způsob ukončení - výpověď - se zasílá k rukám generálního sekretáře burzy. Výpověď musí 

být písemná. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a běží od prvního dne měsíce následujícího po 

doručení výpovědi. 

 

Závažnými důvody pro vyloučení člena burzovní komorou ve smyslu § 19 odst. 2 zákona o 

komoditních burzách je též považováno porušení povinnosti uložené členovi v čl. II. bod II.3. 

druhá věta a v čl. III. bod III.5. číslo 7. Jediný případ porušení některé z těchto povinností zakládá 

právo burzovní komory člena vyloučit. V ostatních případech porušení povinností musí dojít 

nejméně k dvěma případům porušení, aby vzniklo právo burzovní komory člena vyloučit. 

 

V závislosti na druhu a závažnosti porušení povinností členem může burzovní komora 

rozhodnout o pozastavení všech nebo některých členských práv na dobu předem určenou 

v rozhodnutí burzovní komory (např. čl. V. bod V.3. číslo 10.). Jedná se zejména o porušení 

povinnosti řádně a včas zaplatit roční členský příspěvek. Členství v tomto případě nezaniká. 

 

Čl. IV. 

Valná hromada 

 

Valná hromada členů burzy je nejvyšším orgánem burzy. Rozhoduje o níže vymezených záležitostech 

burzy. Valné hromady se může zúčastnit ten člen, který je zapsán k rozhodnému dni v seznamu členů 

vedeného burzou, a jako návštěvník se zvláštními právy i osoba pověřená burzovní komorou. Za 

rozhodný den se považuje 14. den před stanoveným datem konání valné hromady. Každé valné 

hromady jsou povinni se účastnit rovněž všichni členové burzovní komory. 

 

IV.1.Působnost 

Valná hromada burzy: 

1. rozhoduje o změně statutu a řádu burzovního rozhodčího soudu; 

2. rozhoduje o zřízení či zrušení burzovního rozhodčího soudu; 

3. volí a odvolává dvě třetiny členů burzovní komory; 



4. schvaluje řádné, mimořádné, mezitímní a konsolidované účetní závěrky; 

5. rozhoduje o návrhu burzovní komory na dispozice se ziskem nebo způsobu úhrady ztráty [na 

základě § 4 odst. 1 písm. k) zákona o komoditních burzách]; 

6. rozhoduje o odměňování členů burzovní komory včetně určení jeho způsobu a splatnosti; 

7. rozhoduje o zrušení burzy s likvidací, schválení zprávy likvidátora a návrhu na rozdělení 

likvidačního zůstatku, jakož i o jmenování, odvolání a určení likvidátora i auditora a jejich 

odměny; 

8. rozhoduje o fúzi, rozdělení a změně právní formy v případech vyžadovaných právními 

předpisy; 

9. schvaluje jednací řád valné hromady; 

10. přezkoumává na žádost dotčených osob rozhodnutí burzovní komory, předsedy burzovní 

komory a burzovních výborů (čl. VIII. statutu), s výjimkou rozhodnutí dle § 22 odst. 2 zákona 

o komoditních burzách, a rozhodnutí o nepřijetí za člena burzy (čl. III. bod III.2. odst. 5). 

 

IV.2.Svolávání valné hromady 

Valná hromada se koná nejméně jedenkrát ročně. Takto pravidelně konaná valná hromada je 

valnou hromadou řádnou, v ostatních případech jde o valnou hromadu mimořádnou, přičemž níže 

uvedená pravidla pro svolávání, usnášeníschopnost, průběh, způsob hlasování i rozhodování a 

výkon hlasovacích práv platí jako pro řádnou, tak pro mimořádnou valnou hromadu, pokud není 

dále nebo právním předpisem stanoveno jinak. 

 

Valnou hromadu svolává burzovní komora, a to tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od 

posledního dne účetního období. Valná hromada zasedá v sídle burzy, v určené notářské kanceláři 

nebo na jiném vhodném místě. 

 

Valná hromada musí být svolána písemnou pozvánkou, zaslanou všem členům burzy na adresu 

sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu členů nejméně 14 dní před konáním valné hromady. 

 

Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:  

a) firmu a sídlo burzy; 

b) datum, hodinu a místo konání valné hromady; 

c) pořad jednání valné hromady; 

d) označení, zda se svolává řádná nebo mimořádná valná hromada; 

e) celý text navrhovaného znění statutu nebo řádu burzovního rozhodčího soudu, má-li valná 

hromada rozhodovat o jejich změně či doplnění, s vyznačením navrhovaných změn. 

 

IV.3.Přítomnost členů 

Člen se zúčastňuje jednání valné hromady osobně, statutárním orgánem, pověřeným členem 

statutárního orgánu v případě vícečlenného statutárního orgánu, nebo v zastoupení zmocněncem 

na základě písemné plné moci s ověřeným podpisem. Zmocněncem nesmí být člen burzovní 

komory. 

 

Členové fyzicky přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných členů, v níž musí 

být uvedeny obchodní firma nebo jméno a příjmení člena (zmocněnce), sídlo nebo bydliště, rodné 

číslo nebo IČ člena (zmocněnce), a dále případné překážky výkonu hlasovacích práv, jejich 

důvod či případné odmítnuté osoby dožadující se zápisu do této listiny a důvod takového 

odmítnutí. Platnost listiny přítomných členů potvrzuje svým podpisem předseda valné hromady a 

zapisovatel. K ní se připojí i písemná zmocnění případných zmocněnců. 



 

Členové se před vstupem na valnou hromadu prokazují platným dokladem totožnosti, statutární 

orgány výpisem z obchodního rejstříku ve znění kolem rozhodného dne a zmocněnci členů 

písemnou plnou mocí s vymezením rozsahu zastupování. Pokud nebudou předloženy tyto 

dokumenty, může si ověřit relevantní informace burza sama, přičemž údaje z veřejně přístupných 

zákonných rejstříků a evidencí budou považovány za jedině rozhodující, nebo nebude takové 

osobě umožněn vstup na valnou hromadu. 

 

IV.4.Rozhodování 

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 tento statut kvalifikovanou většinu. Každý člen má jeden 

hlas. Hlasovat však nemůže člen, který je v prodlení s placením členského příspěvku a člen, o 

jehož právech a povinnostech je rozhodováno. 
 

Pro rozhodnutí v záležitostech uvedených výše v tomto článku v bodě IV.1. pod čísly 1. a 7. je 

zapotřebí souhlasu alespoň tří pětinové většiny hlasů všech členů, přičemž o všech těchto 

rozhodnutích musí být pořízen notářský zápis. 

 

Rozhodnutí valné hromady jsou v zápisech z jednání označována jakožto usnesení s možným 

dalším odlišením spočívajícím ve zlomkovém údaji, v jehož čitateli je pořadové číslo 

odpovídající nepřerušené číselné řadě podle chronologie jednotlivých usnesení přijatých v 

příslušném kalendářním roce a ve jmenovateli poslední dvojčíslí letopočtu kalendářního roku, v 

němž bylo usnesení přijato. 

 

O záležitostech, které nebyly uvedeny v pořadu jednání uvedeném na pozvánce, lze rozhodnout 

pouze tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s tím všichni členové. 

 

Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu pověřené 

sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu předseda burzovní komory. 

Předseda valné hromady řídí jednání. V průběhu jednání valné hromady její předseda vyhlašuje 

jednotlivé body jednání, a vyzývá k podávání návrhů či protinávrhů, zahajuje hlasování o nich a 

rovněž rozhoduje o dílčích otázkách týkajících se průběhu jednání valné hromady. 

 

Členové hlasují tím způsobem, že svoji vůli projeví zvednutím ruky poté, co je předsedou valné 

hromady valná hromada vyzvána k hlasování o konkrétním bodu jednání. Nejprve se předseda 

valné hromady dotáže, kdo hlasuje pro návrh, pak kdo hlasuje proti návrhu a následně, kdo se 

hlasování zdržel. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrzích burzovní komory a poté o 

návrzích ostatních v pořadí, v jakém byly vzneseny. Výsledky hlasování po každém bodu jednání 

oznamuje valné hromadě její předseda. 

 

IV.5.Nepřímá rozhodnutí 

Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna či doplnění obsahu statutu nebo 

řádu burzovního rozhodčího soudu, nahrazuje takové rozhodnutí rozhodnutí o změně těchto 

dokumentů, pokud bylo přijato většinou vyžadovanou pro tento druh rozhodnutí dle tohoto článku 

a notářsky zapsáno. 



 

Nevyplývá-li z nepřímého rozhodnutí valné hromady, jakým konkrétním způsobem se tyto 

dokumenty mění, je povinna burzovní komora nejpozději do sedmi dnů ode dne konání valné 

hromady rozhodnout o obsahu změny statutu nebo řádu burzovního rozhodčího soudu, a to v 

souladu s nepřímým rozhodnutím valné hromady. 

 

IV.6.Žaloba na neplatnost rozhodnutí 

Při důvodném podezření podloženém listinnými důkazy na neplatnost rozhodnutí valné hromady 

lze takové rozhodnutí za přiměřeného použití ustanovení § 131 obchodního zákoníku předložit 

soudu k přezkoumání. 

 

IV.7.Změna statutu 

Změna statutu může být učiněna na návrh burzovní komory. Vypracování návrhu zajišťuje 

burzovní komora. O změně statutu rozhoduje vždy valná hromada; působnost valné hromady není 

podmíněna návrhem burzovní komory. Valná hromada může žádat burzovní komoru, aby jí 

předložila písemné podklady potřebné pro rozhodnutí o změně statutu. 

 

IV.8.Zápis z valné hromady 

Z každé valné hromady se vyhotovuje zápis. Vyhotovení zápisu o valné hromadě je povinna 

zabezpečit burzovní komora. 

 

Zápis obsahuje tyto náležitosti: 

a) firmu a sídlo burzy; 

b) místo a dobu konání valné hromady; 

c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených 

sčítáním hlasů; 

d) popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady; 

e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování; 

f) obsah protestu člena nebo člena burzovní komory týkajícího se rozhodnutí valné hromady, 

jestliže o to protestující požádá. 

K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání, a listina 

přítomných na valné hromadě. 

 

Každý člen může kdykoliv požádat burzovní komoru o vydání kopie zápisu nebo jeho části za 

celou dobu trvání burzy. Náklady spojené s pořízením a zasláním kopie zápisu nebo jeho části 

nese žádající člen. 

 

Čl. V. 

Burzovní komora 

 

Burzovní komora je statutárním a řídícím orgánem burzy. Burzovní komora je povinna vést seznam 

členů burzy a informovat je o záležitostech burzy. Zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného 

vedení účetnictví burzy a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a 

konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh dispozice se ziskem nebo způsob 

úhrady ztráty. 

 

Ustanovení § 194 odst. 2 první až páté věty, odstavce 4 až 7 (tj. doplnění počtu členů burzovní 

komory, jejich povinnosti a odpovědnost), § 196a (opatření proti konfliktu zájmů) a § 136 (zákaz 

konkurence) obchodního zákoníku se použijí přiměřeně. 



 

V.1.Počet členů a jejich volba 

 Burzovní komora se skládá nejméně ze tří členů, přičemž počet členů burzovní komory musí být 

vždy dělitelný třemi. Dvě třetiny členů burzovní komory volí valná hromada členů (čl. IV. bod 

IV.1. číslo 3.), jedna třetina členů je jmenována Ministerstvem zemědělství České republiky. 

 

V čele burzovní komory a burzy stojí předseda burzovní komory, který je volen samotnou burzovní 

komorou z jejího středu. 

 

 Zvolit lze pouze člena burzy, který se písemně ucházel o členství v burzovní komoře. Kandidaturu 

člena burzy na členství v burzovní komoře je člen burzy povinen písemně sdělit generálnímu 

sekretáři burzy, který zahrne tuto skutečnost do materiálů připravovaných pro valnou hromadu. 

Generální sekretář zabezpečuje po administrativní stránce volby členů burzovní komory. 

 

 Funkční období člena burzovní komory je čtyřleté. Opakované zvolení člena burzy do burzovní 

komory je možné. 

 

 Při volbách členů burzovní komory se hlasuje o každém kandidátovi zvlášť. Zvoleni jsou ti 

kandidáti, pro které hlasovala nejméně jedna polovina přítomných členů valné hromady. Možné je 

zvolit i osobu nepřítomnou. 

 

 Stejný způsob, jako řádná volba členů burzovní komory, se použije i pro mimořádnou volbu. 

Mimořádná volba člena burzovní komory se koná tehdy, když členství některého z členů burzovní 

komory skončí před uplynutím funkčního období. 

 

V.2.Způsob jednání burzy 

 Burza jedná navenek předsedou burzovní komory. 

 

 Burzovní komora může zmocnit jednomyslným rozhodnutím všech svých členů, že uděluje 

oprávnění jedinému členovi burzovní komory odlišnému od předsedy burzovní komory k tomu, 

aby jménem burzy jednal navenek v určitých záležitostech. Toto oprávnění musí být uděleno 

písemně a podepsáno předsedou burzovní komory. 

 

Jménem burzy je oprávněna navenek jednat, podepisovat a zavazovat burzu samostatně osoba 

uvedená v tomto bodě, přičemž každý, kdo takto jedná, je povinen k napsané nebo otištěné firmě, 

identifikačnímu číslu a sídlu burzy připojit svůj podpis. 

 

V.3.Působnost 

 Do působnosti burzovní komory spadají tyto záležitosti: 

1. rozhodovat o přijetí a vyloučení členů burzy (čl. III. bod III.2. a bod III.6.); 

2. navrhovat valné hromadě změny statutu a řádu burzovního rozhodčího soudu, zrušení 

burzy a osobu likvidátora; 

3. rozhodovat o použití majetku burzy a hospodaření s ním (čl. VI.), navrhuje dispozice se 

ziskem a způsob úhrady ztráty; 

4. určovat místo a dobu konání burzovních shromáždění 

5. určovat, za jakých podmínek lze vydat vstupenky na burzovní shromáždění; 

6. činit opatření pro zachování pořádku na burzovním shromáždění a čestnosti burzovních 

obchodů dle § 25 zákona o komoditních burzách; 



7. určovat způsob evidence burzovních obchodů; 

8. jmenovat a odvolávat se souhlasem burzovního komisaře burzovní dohodce a vykonávat 

nad nimi dohled (§ 33 zákona o komoditních burzách); 

9. povolovat činnost soukromých dohodců na burze (čl. X. bod X.2.); 

10. zakázat členovi burzy navštěvovat burzovní shromáždění ve smyslu čl. III. bod III.6. odst. 

3. a 4.; 

11. pozastavit burzovní obchod (obchody) na určitou dobu, 

a) je-li příslušným obchodem ohrožen trh obchodované komodity nebo komoditního 

derivátu, nebo 

b) hrozí-li účastníkům burzovního obchodu vznik škody velkého rozsahu (5.000.000 mil. 

Kč a více), nebo 

c) je ohrožena transparentnost burzovního obchodu; 

12. stanovit a uveřejňovat kursy komodit a komoditních derivátů, případně stanovit způsob 

určení kursů a jejich zveřejňování; 

13. volit a odvolávat členy burzovních výborů, předsedu burzovní komory a generálního 

sekretáře burzy, členy předsednictva burzovního rozhodčího soudu a jmenovat tajemníka 

burzovního rozhodčího soudu a jeho zástupce; 

14. vypisovat konkurz na obsazení míst burzovních dohodců, generálního sekretáře burzy a 

dalších osob určených v tomto statutu (čl. XI.); 

15. vydávat podrobná pravidla (řády) pro jednotlivé oblasti své působnosti; 

16. rozhodovat o výši a lhůtě splatnosti členských příspěvků a zápisného; 

17. stanovit výši burzovních poplatků; 

18. vydávat, měnit a rušit další závazné předpisy dle čl. II.; 

19. vést seznam členů burzy a sbírku listin (čl. III. bod III.3.), seznam zmocněnců právnických 

osob a zástupců fyzických osob ve smyslu § 21 odst. 2 zákona o komoditních burzách;  

20. vydávat, měnit a rušit zásady odměňování zaměstnanců burzy; 

21. rozhodovat o připuštění konkrétní komodity, včetně derivátů, k obchodování. 

 

Žádnou z vymezených působností není dotčeno právo burzovní komory zřídit burzovní výbory dle 

zákona o komoditních burzách. Pokud se v tomto statutu svěřuje právní věc nebo jiná záležitost 

výslovně burzovní komoře, není tím dotčeno právo burzovní komory zřídit pro danou právní věc 

nebo jinou záležitost burzovní výbor. 

 

Pokud vyjde najevo, že určitá právní věc nebo i jiná záležitost nespadá do působnosti valné 

hromady nebo generálního sekretáře, je tato právní věc nebo jiná záležitost svěřena do působnosti a 

pravomoci burzovní komory. 

 

V.4.Předseda a místopředseda 

Burzovní komora ze svého středu volí a odvolává předsedu komory. Může volit i 

místopředsedu(y). Volba se uskuteční na prvním zasedání burzovní komory od zvolení. Pro 

zasedání, na kterém má dojít ke zvolení předsedy nebo místopředsedy(ů) burzovní komory, se 

vyžaduje účast všech členů burzovní komory. Potřebný počet hlasů pro zvolení předsedy či 

místopředsedy(ů) jsou dvě třetiny hlasů všech členů. 

 

Funkční období předsedy i místopředsedy činí takovou dobu, která zbývá ostatním členům 

burzovní komory v době volby předsedy a místopředsedy. Předseda a místopředseda mohou být ve 

volbách znovu zvoleni. 

 



V nepřítomnosti nebo zaneprázdnění předsedy, pokud se jedná o vnitřní záležitosti burzy, je tento 

zastupován místopředsedou či jinou pověřenou osobou. 

 

Působnost předsedy burzovní komory je stanovena zákonem o komoditních burzách, přičemž nad 

rámec zákonné úpravy vykonává předseda tyto pravomoci:  

1. svolává zasedání valné hromady, pokud nastane mimořádná situace, kdy není možné svolat 

burzovní komoru; 

2. pověřuje jiné členy burzovní komory, aby jednali za burzovní komoru při zajišťování 

konkrétních cílů burzovní komory na burze. 

 

V.5.Zasedání, jednání a jejich zvláštní případy 

Burzovní komora se schází podle potřeby, avšak minimálně jednou za tři měsíce. Svolává ji 

předseda nebo pověřený člen burzovní komory nebo generální sekretář. Na písemnou 

odůvodněnou žádost minimálně 2 členů burzy je předseda burzovní komory povinen svolat 

zasedání burzovní komory tak, aby toto jednání proběhlo do 15 dní od doručení takové žádosti. 

Žádost musí obsahovat návrh, který členové žádají projednat a odůvodnění návrhu. 

 

Písemná pozvánka na zasedání musí obsahovat program, termín a místo zasedání a musí být 

doručena jednotlivým členům burzovní komory nejpozději 14 dní před konáním zasedání. 

Pravidlo ve větě první neplatí, pokud pořad, termín a místo zasedání byly oznámeny na 

předchozím zasedání všem členům burzovní komory. Program jednání přímo burzovní komory 

může být doplňován a měněn přímo při zasedání pouze tehdy, pokud se zasedání účastní všichni 

členové burzovní komory a jednomyslně souhlasí s tímto postupem. 

 

Na kterékoliv ze schůzí burzovní komory, pokud se jí účastnili všichni členové burzovní komory, 

se členové burzovní komory můžou jednomyslně rozhodnout, že pro svolávání zasedání burzovní 

komory postačí napříště ústní pozvánka předsedy či jiného (jakéhokoliv) člena burzovní komory. 

 

Zasedání burzovní komory řídí její předseda nebo jím pověřený člen burzovní komory. Členové 

se musí zasedání účastnit osobně. 

 

Zasedání burzovní komory se s hlasem poradním může účastnit generální sekretář burzy a 

burzovní komisař. Zasedání je neveřejné, avšak po dohodě dvou třetin všech členů burzovní 

komory se jej mohou účastnit i jiné osoby. 

 

O průběhu zasedání, jednání a rozhodnutích burzovní komory se pořizuje zápis podepsaný 

předsedou burzovní komory a zapisovatelem. Měl-li některý člen burzovní komory odlišný názor 

na projednávanou otázku, musí být jeho stanovisko na jeho žádost zaznamenáno do zápisu. Kopii 

zápisu obdrží na vyžádání každý člen burzovní komory. Zapisovatelem může být i generální 

sekretář. Zápisy o zasedání a rozhodnutí burzovní komory se zakládají do sbírky listin.  

 

V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda nebo pověřený člen burzovní komory 

nebo generální sekretář navrhnout a zorganizovat, aby burzovní komora rozhodla bez zasedání 

distančně buď písemným, nebo ústním dotazem u všech členů burzovní komory.  S tímto 

postupem musí souhlasit všichni členové burzovní komory. Platnost takového rozhodnutí je 

podmíněna tím, že se distančního rozhodování zúčastnili a s rozhodnutím souhlasili všichni 

členové burzovní komory. Toto rozhodnutí musí být na nejbližším zasedání burzovní komory 

uvedeno do zápisu. 



 

Zvláštní způsob zasedání burzovní komory lze uskutečnit i tehdy, pokud se všichni členové 

burzovní komory sejdou na valné hromadě burzy a se svoláním zvláštního zasedání souhlasí. Pak 

může burzovní komora v průběhu valné hromady přijímat rozhodnutí. 

 

V.6.Rozhodování 

Způsob rozhodování, usnášeníschopnost, jakož i potřebné počty hlasů se řídí zákonem o 

komoditních burzách, ledaže jiná ustanovení tohoto statutu určují potřebnou většinu výslovně 

odchylně. 

 

Každý člen burzovní komory má jeden hlas. Členové hlasují tím způsobem, že svoji vůli projeví 

zvednutím ruky poté, co je předseda vyzve k hlasování o konkrétním bodu jednání. Nejprve se 

předseda dotáže, kdo hlasuje pro návrh, pak kdo hlasuje proti návrhu a následně, kdo se hlasování 

zdržel. 

 

Další závazné předpisy dle čl. II. tohoto statutu musí být přijaty 2/3 členů burzovní komory. 

 

Výjimky pro rozhodování o zasedání a jednání, a rozhodování na těchto jednáních dle bodu V.5. 

tohoto článku se vztahují pouze na zahájení zasedání, svolání zasedání či zahájení jednání a přijetí 

rozhodnutí na těchto zasedáních. 

 

Čl. VI. 

Hospodaření s majetkem burzy 

 

Zdrojem majetku burzy je především zápisné, členský příspěvek, procentuální částka z uskutečněných 

burzovní obchodů a ostatní poplatky vybírané burzou. 

 

Rozhodovat o použití majetku burzy je oprávněna pouze burzovní komora. 

 

Za řádné hospodaření s majetkem burzy odpovídá burzovní komora. Ta zajišťuje též vypracování 

účetní závěrky a zprávy o plnění rozpočtu burzy a výsledku hospodaření. Burzovní komora tyto 

dokumenty se svým stanoviskem předkládá ke schválení valné hromadě. 

 

Čl. VII. 

Burzovní výbory 

 

VII.1.Působnost a pravomoci 

 Právní úprava burzovních výborů co do obecné působnosti se zcela řídí zákonem o komoditních 

burzách. Působnost konkrétního burzovního výboru stanoví burzovní komora ve svém 

rozhodnutí. 

  

 Ve vymezené působnosti vyjadřuje burzovní výbor své závěry rozhodnutím. Rozhodnutí 

burzovního výboru má stejnou právní závaznost, jakou by mělo rozhodnutí burzovní komory 

v rámci určené působnosti. Nezávaznost rozhodnutí burzovního výboru lze stanovit v rozhodnutí 

burzovní komory o zřízení konkrétního výboru; pro ustavení burzovního výboru, jehož 

rozhodnutí jsou nezávazná, se nepoužije věta první bodu VII.2., neboť takový burzovní výbor lze 

ustavit dvoutřetinovým počtem hlasů všech členů burzovní komory. 

 



VII.2.Ustavení 

 Burzovní výbor lze ustavit pouze rozhodnutím burzovní komory, přičemž toto rozhodnutí musí 

být přijato jednomyslně všemi členy burzovní komory (s výjimkou uvedenou v předchozím 

bodě). V ustavujícím rozhodnutí burzovní komory se vymezí určitým způsobem působnost 

burzovního výboru, určí se počet jeho členů, případně konkrétní osoby, které mají být členem 

burzovního výboru a určí se předseda burzovního výboru. Každý, kdo by měl být ustaven jako 

člen burzovního výboru, musí s ustavením vyslovit souhlas písemně. 

 

 Zrušení burzovního výboru lze provést pouze rozhodnutím burzovní komory přijatým stejným 

způsobem, jakým byl výbor ustaven. 

 

VII.3.Složení 

 Burzovní výbor musí mít tuto strukturu: 

- předseda, 

- zapisovatel a 

počet členů musí být nejméně tři. 

 

 Předsedou burzovního výboru musí být člen burzy. Do působnosti předsedy spadají tyto 

záležitosti: 

1. řízení činnosti burzovního výboru a svolávání jeho zasedání; 

2. podepisování rozhodnutí přijatých na zasedání burzovního výboru; 

3. odpovědnost za realizaci rozhodnutí burzovního výboru; 

4. dohled nad dodržováním všech burzovních předpisů. 

 

Zapisovatel může být kterýkoliv člen burzovního výboru, anebo generální sekretář či jiný 

zaměstnanec burzy. Zapisovatel v podobě generálního sekretáře nebo jiného zaměstnance burzy 

není a ani nemůže být členem burzovního výboru. Zapisovatele určí na první schůzi burzovního 

výboru členové burzovního výboru, pokud zapisovatel nebyl určen v rozhodnutí burzovní komory 

o ustavení burzovního výboru. 

 

 Vyšší počet členů burzovního výboru než tři stanoví burzovní komora v rozhodnutí o ustavení 

burzovního výboru. Kromě předsedy, který musí být členem burzy, může být členem burzovního 

výboru kdokoliv. 

 

VII.4.Pravidla jednání a rozhodování 

Jednání burzovního výboru jsou neveřejná s tím, že účastnit se jej může kterýkoliv člen burzy, 

burzovní dohodci, generální sekretář burzy nebo pověřený zaměstnanec burzy. Zasedání 

burzovního výboru se s hlasem poradním může účastnit generální sekretář burzy. Po dohodě dvou 

třetin všech členů burzovního výboru se zasedání mohou účastnit i kterékoliv jiné osoby. 

 

 Jednání a rozhodnutí burzovního výboru jsou zachycována do zápisu. Měl-li některý člen 

burzovního výboru odlišný názor na projednávanou otázku, musí být jeho stanovisko na jeho 

žádost zaznamenáno do zápisu. Kopii zápisu obdrží na požádání každý člen burzovního výboru. 

Zápisy o jednání a rozhodnutí burzovního výboru se zakládají do sbírky listin. 

 

 Burzovní výbor je usnášeníschopný za přítomnosti dvou třetin všech členů. Rozhodnutí jsou 

přijímána dvěma třetinami hlasů. Každý člen má jeden hlas. Členové výboru mohou k rozhodnutí 

připojit své odlišné stanovisko v projednávané věci. 



 

VII.5.Ustavující moc burzovní komory 

 Burzovní komora jako orgán ustavující může určit podrobnější pravidla pro kteroukoliv z oblastí 

vymezených v bodech tohoto článku pro burzovní výbor jako orgán ustavený rozhodnutím 

burzovní komory. 

 

VII.6.Cenový výbor 

 Burzovní komora na základě § 14 odst. 1 zákona o komoditních burzách zřizuje burzovní výbor 

pro výkon působnosti dle § 12 odst. 2 písm. l) téhož zákona. Tento výbor nese název „Cenový 

výbor“ a má stálou povahu. Bližší úpravu vydá burzovní komora. 

 

Čl. VIII. 

Společná ustanovení o rozhodnutí 

 

Proti jakémukoliv rozhodnutí burzovní komory, předsedy burzovní komory a burzovních výborů, 

pokud není stanoveno jinak nebo jiný způsob v tomto statutu nebo zákoně o komoditních burzách, 

může podat osoba, o jejíchž právech či povinnostech se rozhodovalo (dále jen „dotčená osoba“), 

námitku. 

 

Námitka musí být učiněna dotčenou osobou v písemné formě a doručena burzovní komoře do jednoho 

měsíce od doručení rozhodnutí kteréhokoliv z orgánů uvedených v prvním odstavci. Podaná námitka 

nemá odkladný účinek na napadené rozhodnutí. 

 

Burzovní komora je povinna projednat námitku na nejbližším zasedání. O námitkách rozhoduje 

burzovní komora. Pokud by novým rozhodnutím burzovní komory nebylo dotčené osobě zcela 

vyhověno, musí burzovní komora postoupit námitku valné hromadě spolu s napadeným rozhodnutím a 

svým stanoviskem. 

 

Při rozhodování o námitkách v burzovní komoře je nutná přítomnost všech členů burzovní komory, 

přičemž k rozhodnutí o plném vyhovění námitkám je zapotřebí jednomyslnosti. V případě, že se 

rozhodování o námitkách dostane na valnou hromadu, je nutná účast všech členů burzy, k přijetí 

rozhodnutí postačí ovšem nadpoloviční většina hlasů. 

 

Čl. IX. 

Generální sekretář burzy 

 

IX.1.Výběr generálního sekretáře 

Generální sekretář burzy je zaměstnancem burzy, a to v některém z pracovněprávních vztahů. 

Jmenuje jej a odvolává burzovní komora v souladu se zákonem a volebním řádem. Osoba 

generálního sekretáře je vybírána na základě konkurzu (čl. XI.). Úspěšné absolvování konkurzu je 

nezbytným, ale nikoliv dostačujícím předpokladem pro uzavření pracovněprávního vztahu. 

 

IX.2.Pravomoc a působnost 

Zákonem stanovené pravomoci a působnost generálního sekretáře rozšiřuje tento statut o 

následující: 

1. zajišťování realizace rozhodnutí burzovní komory; 

2. činí opatření k utajení informací, se kterými zaměstnanci burzy přicházejí do styku; 



3. v souladu se statutem burzy a řády vydanými burzovní komorou navrhuje uložení 

disciplinárního opatření; 

4. zajišťuje vydávání burzovního bulletinu na základě informací sdělených burzovní komorou a 

jednotlivých výborů 

5. připravuje podklady a materiály pro projednání na valné hromadě nebo zasedání burzovní 

komory; 

6. zajišťuje zpracování výroční zprávy; 

7. zajišťuje sestavení zprávy o výsledku hospodaření burzy a sestavení účetní uzávěrky. Zprávu 

o plnění rozpočtu a účetní závěrku předkládá burzovní komoře. 

 

Generální sekretář burzy je zodpovědný ze své činnosti burzovní komoře. Burzovní komora se tak 

nezbavuje povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. 

 

Čl. X. 

Burzovní dohodci 

 

Dohodcem burzovním i soukromým se rozumí fyzická osoba, která na burzovním shromáždění nebo i 

jinak, pokud se bude stále jednat o burzovní obchod, činí jménem a na účet jiné osoby nabídku určité 

komodity nebo poptávku určité komodity. 

 

X.1.Jmenování a odvolávání dohodců 

 Pro burzovní dohodce a soukromé dohodce platí zákonná úprava jmenování i odvolání, čímž 

nejsou dotčeny podrobnosti a odchylky stanovené dále. 

 

 Uchazeč o místo burzovního i soukromého dohodce se vybírá z účastníků přihlášených do 

konkurzu (čl. XI.). 

 

X.2.Soukromí dohodci 

 Burzovní komora může připustit k zprostředkování burzovních obchodů i soukromé dohodce, 

kteří zprostředkovávají obchody na základě živnostenského oprávnění. Svolení burzovní komory 

se projednává individuálně pro každého soukromého burzovního dohodce. V individuálním 

rozhodnutí o připuštění či odmítnutí soukromého burzovního dohodce burzovní komora vymezí 

komoditu nebo komodity, které je soukromý dohodce jako zprostředkovatel oprávněn 

obchodovat. 

 

Ve všem se na soukromé dohodce vztahují pravidla burzovních předpisů, jakož i zákonů. 

Burzovní komora může kdykoliv zrušit individuální povolení z důvodu porušení jakéhokoliv 

předpisu burzy, byť by se porušení soukromý dohodce dopustil jen jedenkrát. Další případ 

okamžitého zrušení individuálního povolení nastane tehdy, kdyby soukromý dohodce, byť 

v souladu s právem a předpisy burzy, využil informaci známou mu činnosti vykonávané při burze 

ve svůj prospěch, pokud tato informace nemohla být známa i třetím subjektům. 

 

X.3.Způsob odměňování dohodců 

 Burzovní dohodci i soukromí dohodci jsou odměňováni dle aktuálně platného předpisu burzovní 

komory. Odměna dohodců je hrazena rovným dílem každou smluvní stranou zprostředkovaného 

obchodu, ledaže se smluvní strany dohodly na jiném způsobu. Dohodce je vázán způsobem 

odměnění dohodnutý smluvními stranami. 

 



X.4.Jiná práva a jiné povinnosti dohodců 

 Obchodní knihu vede každý burzovní i soukromý dohodce. Kopii či stejnopis je každý  dohodce 

povinen vést i u generálního sekretáře. 

 

 Dohodce je oprávněn odmítnout ten počet písemných příkazů k obchodování, který by přesahoval 

jeho kapacitní, resp. časové možnosti. 

 

X.5.Přístup burzovních dohodců k burzovním obchodům 

Burzovní dohodci mohou vykonávat jinou výdělečnou činnost, která souvisí s obchodem, 

výrobou, zpracováním nebo užitím komodit, které jsou předmětem burzovních obchodů, pouze 

tehdy, jestliže s provozováním jiné výdělečné činnosti burzovních dohodců souhlasí burzovní 

komisař a burzovní komora a za podmínky, že splňují i požadavky předepsané pro osoby 

oprávněné k burzovním obchodům. 

 

Na udělení souhlasu k výkonu jiné výdělečné činnosti není právní nárok. Burzovní komora nebo 

burzovní komisař můžou kdykoliv odvolat souhlas z důvodu porušení jakéhokoliv předpisu 

burzy, byť by se porušení dohodce dopustil jen jedenkrát. Další případ okamžitého odvolání 

souhlasu nastane tehdy, kdyby dohodce, byť v souladu s právem a předpisy burzy, využil 

informaci známou mu činnosti vykonávané při burze ve svůj prospěch, pokud tato informace 

nemohla být známa i třetím subjektům. 

 

Burzovní komora vede jmenný seznam burzovních dohodců, kteří provozují i jinou výdělečnou 

činnost. V tomto seznamu se uveřejňuje úplný výčet těchto činností a v jakém postavení 

výdělečnou činnost burzovní dohodci provozují, pro jakou právnickou osobu či jako samostatný 

podnikatel. Seznam je přístupný dálkově na internetovém portálu burzy. 

 

X.6.Jiná omezení dohodců 

Dohodce nesmí být členem statutárních a dozorčích orgánů jiných právnických osob zabývajících 

se činností v zemědělské a lesní výrobě nebo v přímo souvisejících oborech. 

 

X.7.Výkon kontroly nad dohodci 

Burzovní komora vykonává dohled nad dohodci. Porušuje-li dohodce závažným způsobem nebo 

opakovaně své povinnosti, burzovní komora jej na návrh burzovního komisaře nebo i bez tohoto 

návrhu odvolá. V tomto případě nemůže být dohodce znovu jmenován dohodcem na burze po 

dobu tří let. 

 

Důvodem k odvolání dohodce dle prvního odstavce je zejména:  

a) porušení povinnosti dohodce, byť jednorázové, avšak závažným způsobem, tedy takové 

jednání, které se dotýká důvěry v principy obchodování na burze nebo které směřuje k získání 

neoprávněných výhod nebo k poškození účastníků burzovních obchodů, popř. samotné burzy; 

b) opakovaná méně závažná porušení povinností, a to bez ohledu na to, zda dohodce poruší 

stejnou nebo různé povinnosti. 

 

Čl. XI. 

Společná ustanovení o konkurzu 

 

Výběr dohodců a generálního sekretáře se uskutečňuje na základě veřejného konkurzu. Do konkurzu 

se může přihlásit kdokoliv, kdo splňuje vyhlášené podmínky konkurzu. 



 

Burzovní komora je oprávněna vybrat libovolný počet uchazečů z konkurzu, nebo nevybrat žádného 

uchazeče na místo, pro které byl konkurz vyhlášen. 

 

Podmínky konkurzu nemohou být v průběhu již zahájeného řízení měněny, ale burzovní komora si 

vyhrazuje právo konkurz zrušit. Přihlášky do konkurzu nemusí zcela odpovídat vyhlášeným 

podmínkám, drobné odchylky jsou připuštěny. Své přihlášky mohou uchazeči brát zpět kdykoliv za 

trvání konkurzu. Doplňky a nepodstatné změny přihlášky (posoudí burzovní komora) mohou být 

činěny pouze do okamžiku uplynutí lhůty pro podávání přihlášek. 

 

Konkurz probíhá dvoukolově. V prvním kole, které se koná písemně a neveřejně, jsou přihlášky 

uchazečů zkoumány po formální a obsahové stránce hlediskem zřejmých skutečností, které 

neodpovídají podmínkám konkurzu. Odmítnutí uchazeče v prvním kole konkurzu oznámí burzovní 

komora každému uchazeči písemnou formou individuálně. Druhé kolo zahrnuje pouze uchazeče 

postoupivší z prvního kola, přičemž druhé kolo je ústní a neveřejné. Ve druhém kole může burzovní 

komora vybrat vhodného uchazeče. 

 

Čl. XII. 

Burzovní shromáždění 

 

Burzovním shromážděním je organizovaný a systematicky uspořádaný sběr a výměna informací, 

nabídky a poptávky oprávněných osob, odehrávající se v místnostech a hodinách určených burzovní 

komorou. Při burzovním shromáždění, které se koná pomocí výpočetní techniky, se nemusí oprávněné 

osoby sejít fyzicky, aby naplnili obsah věty první. 

 

Jedním z účelů burzovního shromáždění jest setkání osob oprávněných k burzovním obchodům a 

dalších osob uvedených v tomto statutu, v určeném dnu, době a v určené místnosti za účelem uzavírání 

a zprostředkování burzovních obchodů. Dále jen „shromáždění“. 

 

XII.1.Oprávněné osoby 

Zákon o komoditních burzách vymezuje okruh osob, které jsou považovány za oprávněné 

navštívit burzovní shromáždění. Osoby odlišné od členů a právnických osob zřízených zákonem 

za účelem regulace trhu komodit, nebo vytváření a ochraňování hmotných rezerv, mohou 

navštívit burzovní shromáždění pouze po zakoupení vstupenky. Vstupenky platné jen na jedno 

burzovní shromáždění se prodávají v sektoru registračního místa burzy. Cena vstupenky je 

stanovena předpisem vydaným burzovní komorou. 

 

Ty z osob, jejichž oprávnění navštívit burzovní shromáždění vyplývá ze zakoupené vstupenky, 

jsou povinny podrobit se statutu a dalším závazným předpisům burzy v rozsahu obdobném 

povinnostem členů. Vstupenku na burzovní shromáždění lze udělit pouze osobě, která splní 

podmínky určené zákonem, statutem a dalšími burzovními předpisy. Burzovní vstupenka platí 

pouze pro osobu, na jejíž jméno zní. Burzovní vstupenka musí být předložena orgánům 

stanoveným k udržování pořádku na burze. Užije-li jiná osoba vstupenku, byť s vědomím 

oprávněného majitele, pozbývá vstupenka platnost a obě osoby mohou být ze shromáždění 

vykázány. 

 

 

 



XII.2.Průběh 

Počátek, průběh i konec burzovního shromáždění řídí člen burzy, generální sekretář nebo jiný 

zaměstnanec burzy (dále jen „řídící osoba“). 

 

Burzovní shromáždění začíná časem stanoveným v oznámení o konání shromáždění. V průběhu 

již zahájeného burzovního shromáždění je možné, aby se do něj oprávněné osoby zapojovaly, ale 

pouze způsobem, který nenaruší průběh shromáždění; v opačném případě může řídící osoba 

oprávněnou osobu vykázat. 

 

Burzovní shromáždění končí zveřejněním poslední registrované nabídky. 

 

XII.3.Prostorové uspořádání 

Na burzovním shromáždění mají vyhrazená místa osoby oprávněné k burzovním obchodům a 

další osoby, jejichž přítomnost je nutná pro uskutečnění burzovních obchodů. Vyhrazená místa 

mají i různé skupiny oprávněných osob dle právního důvodu svědčícího pro návštěvu 

shromáždění. 

 

Prostor, kde se uskutečňuje shromáždění, je členěn na:  

- registrační místo a 

- parket burzy. 

Oba prostory společně jsou označovány jako obchodní sektory. Vstup do obchodních sektorů je 

dovolen pouze oprávněným osobám. 

 

Registračním místem je prostor určený pro prodej vstupenek. V registračním prostrou se provádí 

registrace osob oprávněných obchodovat na parketu burzy a podávají se nabídky koupě a prodeje; 

v rámci registrace jsou vydávána čísla obchodních míst na parketu. 

 

Parket burzy je prostor, kde se uzavírají burzovní obchody. Na parketu burzy jsou obchodní 

místa, z nichž je možno podávat a přijímat nabídky koupě a prodeje. Každé obchodní místo je 

očíslováno. 

 

XII.4.Vyloučení ze shromáždění 

Kdo poruší některé z pravidel stanovené tímto statutem, dalšími závaznými předpisy burzy dle čl. 

II. nebo zákonem, bude řídící osobou napomenut. Kdokoliv, kdo poruší podruhé některé 

z pravidel stanovené tímto statutem, dalšími závaznými předpisy burzy dle čl. II. nebo zákonem, 

může být ze shromáždění vyloučen. Pokud se tak stane osobě, která si zakoupila vstupenku, nemá 

tato osoba nárok na vrácení ceny vstupenky ani poměrné částky. 

 

Vyloučení může být dočasné po určenou dobu v rámci jednoho shromáždění – pak může řídící 

osoba umožnit vyloučenému opět přístup na shromáždění. Vyloučení může být uloženo i na 

určité období nebo pro počet burzovních shromáždění. Vyloučení dle věty druhé tohoto odstavce 

podléhá projednání burzovní komorou. 

 

Čl. XIII. 

Burzovní obchody 

 

Burzovní obchody dle zákona o komoditních burzách jsou tímto statutem rozšířeny o takové burzovní 

obchody, které se můžou uzavírat pomocí dálkově přístupného automatizovaného systému uzavírání 



burzovních obchodů mimo burzovní shromáždění, pokud bude jeho zavedení schváleno burzovní 

komorou. 

 

XIII.1.Oprávněné osoby 

 Okruh oprávněných osoby je zcela vymezen zákonem o komoditních burzách v § 21 odst. 1. 

 

XIII.2.Další povinnosti oprávněných osob 

Osoby oprávněné k burzovním obchodům mají nad rámec zákona o komoditních burzách tyto 

povinnosti: 

- předat dohodci písemný příkaz k obchodování, pokud musí být burzovní obchod uzavírán 

nepřímo. Příkaz musí být dobře čitelný a mít náležitosti určené burzovní komorou; 

- řádně a včas plnit závazky vyplývající z burzovních obchodů. Kromě právních prostředků 

daných k dispozici druhé smluvní straně porušeného závazku je založena též disciplinární 

pravomoc burzy; 

- na základě individuálního rozhodnutí burzovní komory dát jistotu ve stanoveném termínu a 

určené výši. Tím není dotčena obecná povinnost založená některým jiným závazným 

předpisem dle čl. II.; 

- účastnit se garančního systému, je-li tento zaveden. 

 

XIII.3.Uzavírání smluv 

 Podrobný způsob uzavírání smluv, kterými se uskutečňují burzovní obchody, zprostředkování 

a plnění těchto smluv, stanoví burzovní komora v burzovních pravidlech. 

 

XIII.4.Evidence cen a kurzů 

Cena uskutečněných burzovních obchodů musí být oznámena a zaznamenána způsobem a ve 

lhůtě, který určují burzovní pravidla. Ceny při automatizovaném uzavírání smluv se evidují tímto 

systémem. 

 

Denní kurz, případně kurzy pro jiné časové rozpětí, určené burzovní komorou, vyhlašuje burzovní 

komora po skončení burzovního shromáždění v kurzovním listě dálkově přístupným. Burzovní 

komora může určit deník, ve kterém se kurzy komodit zveřejní. 

 

XIII.5.Vyloučení z burzovních obchodů 

Vyloučení z burzovních obchodů podléhá zcela § 22 zákona o komoditních burzách. 

 

XIII.6.Garanční systém 

Burzovní komora je oprávněna zřídit garanční systém burzy. Burzovní komora je dále oprávněna 

řádem garančního systému stanovit výši a pravidla poskytování příspěvků do garančního systému 

burzy a podmínky použití prostředků z garančního systému burzy. Je-li garanční systém zřízen, 

účast v něm je podmínkou uskutečňování burzovních obchodů oprávněnými osobami. 

 

Čl. XIV. 

Disciplinární opatření 

 

Kdokoliv, kdo se dostane do styku s burzovní činností, je povinen dodržovat pravidla stanovená tímto 

statutem, dalšími závaznými předpisy dle čl. II. a právními předpisy (dále jen „závazné předpisy“). 

 



V případě porušení závazných předpisů může být tomu, kdo je porušil, uloženo burzovní komorou 

nebo burzovním výborem disciplinární opatření. Tím nejsou dotčena práva státních orgánů nebo 

burzovního komisaře uložit sankce v souladu s jinými právními předpisy ani práva orgánů burzy 

k užití sankcí dle jiných právních předpisů. 

 

Disciplinární opatření může být uloženo za porušení povinností, u kterých je tak stanoveno v tomto 

statutu, a dále za porušení povinnosti: 

- dodržovat ustanovení zákona č. 229/1992 Sb. v platném znění, o komoditních burzách; 

- plnit ustanovení vyplývající z poplatkového řádu burzy; 

- zákaz šíření nepravdivých informací, nebo i pravdivých informací, pokud jsou podány 

v zavádějícím kontextu, které mají vliv na ceny zboží s cílem způsobit škodu; 

- dodržovat ustanovení právních předpisů o nekalé soutěži a na ochranu hospodářské soutěže; 

- nerozšířit pomluvu, vystupovat v činnostech souvisejících s burzou čestně. 

 

Jednotlivými druhy disciplinárních opatření jsou: napomenutí, veřejné napomenutí na burzovním 

shromáždění či ve sdělovacích prostředcích, vyloučení z burzovních obchodů, zákaz návštěvy 

burzovních shromáždění. 

 

Disciplinární opatření může být uloženo pouze do tří měsíců ode dne, kdy se burzovní komora nebo 

burzovní výbor o porušení závazného předpisu dozvěděli. Nejpozději lze disciplinární opatření uložit 

do jednoho roku ode dne, kdy k porušení závazného předpisu došlo. Rozhodnutí o disciplinárním 

opatření se doručuje do vlastních rukou toho, kdo se porušení závazných předpisů dopustil. Pokud se 

jedná o zmocněnce právnické osoby, doručuje se též do sídla této právnické osoby. 

 

Proti rozhodnutí o uloženém disciplinárním opatření se může postižený domáhat nápravy obdobně dle 

čl. VIII. 

 

Čl. XV. 

Výkladová ustanovení 

Za písemnou formu se považuje i takový projev vůle učiněný též elektronicky se zaručeným 

podpisem, elektronicky (emailem), bude-li tento úkon dostatečně určitý, srozumitelný a bude 

zřejmé, kdo je jeho původcem a kdo adresátem. Burza si vyhrazuje právo popřít pravost 

právního úkonu učiněného některým z těchto prostředků a upřít mu právní účinky. Burza 

ověří takto učiněný projev vůle vhodným způsobem, a pakliže jej shledá určitým a 

srozumitelným, přizná mu právní účinky dodatečně. 
 

Dálkovým přístupem či dálkovým zpřístupněním se rozumí zveřejnění na internetovém portálu burzy 

na webových stránkách www.pbb.cz. 

 

Pokud lhůta končí v sobotu, neděli nebo v den, na který připadá státní svátek, je posledním dnem lhůty 

nejbližší následující pracovní den. 

 

Pokud statut vyžaduje určitý podíl počtu hlasů pro rozhodnutí a tento podíl se nerovná celému 

přirozenému číslu, zaokrouhlují se výsledky těchto podílů na celá přirozená čísla nahoru. Teprve takto 

zaokrouhlené číslo je hranicí pro přijetí rozhodnutí. Totéž se týká počtu členů pro usnášeníschopnost. 

 

Aplikace obchodního zákoníku je vyjádřena slovem „přiměřeně“, což značí zohlednění primárního 

charakteru burzy, jakožto zvláštní typ právnické osoby se specifickými funkcemi v prostředí tržních 



mechanismů. Dále je nutné zohlednit v tomto smyslu skutečnost, že členové nejsou účastníky na 

právnické osobě - nemají podíly, a že statutární orgán je založen na kolegiálním principu (tedy 

rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů), byť navenek jedná za burzu předseda sám. 

 

Čl. XVI. 

Burzovní rozhodčí soud 

 

Burzovní rozhodčí soud se nezřizuje.  

 

Čl. XVII. 

Závěrečná ustanovení 

 

Tento statut nabývá účinnosti dnem   06. 03. 2012. 

 

Údaje a obsah listin, týkajících se burzy, se zveřejňují vždy v Obchodním věstníku, pokud obecně 

závazné právní předpisy či statut takové zveřejnění vyžadují. Plnění publikačních povinností podle 

tohoto bodu zajišťuje burzovní komora. 

 

Tento statut byl ve výše uvedeném znění schválen rozhodnutím valné hromady ze dne   06. 03. 2012  

č. j. 01/12. 


