Znění statutu schváleného valnou hromadou dne 6. 12. 2017
(účinné od 16. 1. 2018)
S t a t u t
POWER EXCH ANGE CENTR AL EURO PE, a. s.
jakožto komoditní burzy podle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních bur zách, ve
znění pozdějších př edpisů (dále jen „ zákon“)
1

ÚVODNÍ USTANO VENÍ --------------------------------------------------------------- --

1.1

Název bur zy: POW ER EXCHANG E CENTRAL EUROPE, a.s. - ------------------

1.2

Sídlo bur zy: 110 05 Praha 1, Rybná 14. --------------------------------------------

1.3

Druhy bur zovních obchodů: -----------------------------------------------------------(a) obchody s komoditami s promptním dodáním; ---------------------------------(b) termínované obchody s komodit ami - obchody s komodit ním i derivát y ,
které nejsou investičním i nástroj i ------------------------------------------------(c) pomocné obchody uzavírané na bur ze, jež souvisej í s komoditami
prodávaným i na bur ze (zejména poj istné smlouvy, sm louvy o uskladnění,
smlouvy o přepravě věci a sm l ouvy zasíl atelské). -----------------------------

1.4

Předmět bur zovních obchodů ( obchodované komodit y resp. podkladová
aktiva komoditních der ivátů): ---------------------------- -----------------------------(a) elektřina; ------------------------------------------------ ------------------------------(b) plyn. ------------------------------------------------------------------------------------

2

ČLENSTVÍ N A BURZE -------------------------------------------------------------------

2.1

Členy bur zy jsou osoby určené zákonem.

2.2

Vypušt ěno

2.3

Zástupcům státu v burzovní komoře vzniká členst ví na bur ze dnem vzniku
jejich členst ví v bur zovní komoře. -------------------------- ----------------------- ----

2.4

Osobám přijat ým za člena bur zy vzniká členst ví dnem uvedeným
v rozhodnut í bur zovní komor y o př ijet í nového člen a, ne však dř íve , než
nabude účinnost i udělené státní povolení k návrhu n a přijet í za člena bur zy .
----------------------------

2.5

Generální sekretář burzy vede seznam členů bur zy. Sezn am obsahuje: ------(a) název nebo jméno a př íjmení člena bur zy; --------------------------------------(b) sídlo nebo bydliště člena; ----------------------------------------------------------(c) kontaktní údaje včet ně uvedení kontaktní osoby; ------------------------------(d) datum a způsob vzniku členst ví; a ------------------------------------------------(e) další údaje určené burzovní komorou. -------------------------------------------Přij ím ání nových členů ------------------------------------- ------------------------------

2.6

Bur zovní komora rozhoduje na základě žádost i o př ijet í další osoby za člena
bur zy.--------------------------------------------------------- ------------------------------

2.7

Žádost o členst ví na bur ze musí být podána písemně burzovní komoře
prostřednict vím generálního sekretáře. Žádost resp. jej í př ílohy mus í
obsahovat: --------------------------- -------------------------------------------------- ---(a) identif ikaci žadatele v rozsahu m inimálně název, identif ikační číslo (bylo li př iděleno), sídlo v př ípadě právnick ých osob, jméno, př íj mení, datum
narození v př ípadě f yzick ých osob; -----------------------------------------------(b) údaje o podnikatelské , př íp. jiné činnosti žadatele, účetní závěrk y a
výr oční zprávy za př edcházej ící tř i účetní období ;----------------------------(c) popis podnikatelského seskupení, jehož je žadatel členem, včetně jeho
akcionářské resp. vlastnické struktury; --- --------- ------------------------------(d) odůvodnění žádost i s popisem možného př ínosu pro další r ozvoj činnost i
bur zy.------------------------------------------------------------------------------------

2.8

Spolu s žádost í m usí žadatel složit částku odpovídaj ící výši členské ho
vkladu ( zápisného) pro dané období ve výši stanovené bur zovní komorou
anebo prokázat schopnost uhradit členský vklad náhradním způsobem. O
př ípustnost i konkrétního náhr adního způsobu rozhoduje burzovní komora.
Žadatel je povinen prokázat původ f inančníc h prostředků způsobem dle
zákona č. 253/2008 Sb., o někter ých opatřeních prot i legalizaci výnosů z
trestné činnost i a f inancování terorismu , ve znění pozdějších předpisů. ------

2.9

Bur zovní komora rozhodne o žádosti o členst ví na základě vyjádření valné
hromady bur zy. Žádost, včetně př íloh, je bur zovní komora opr ávněna
uveřejnit v rozsahu a za podm ínek stanovených právním i předpisy. Stejný
postup plat í o inf ormacích poskytnut ých členy v souladu s článkem 2.11 a
2.19. ---------------------------------------- ------------------------------------------------

2.10

Bur zovní komora je při rozhodování o žádost i zcela nezávislá, v úvahu
vezm e zejména optimální rozsah člensk é základny s ohledem na současný
o budoucí rozvoj burzy, transparentnost vlastnické struktury členů, in tegrit u
trhu, potřebu kapitálových zdrojů a další zájmy bur zy. Na členství na bur ze
není právní nárok. ------------------------------------- -----------------------------------

2.11

Bur zovní komora si může pro své rozhodování vyžádat další potřebné
podklady. -----------------------------------------------------------------------------------

2.12

Vyhoví- li bur zovní komora žádosti, určí ve svém rozhodnut í den, ke kterému
vzniká členst ví; t akový den nesm í předcházet dni, kdy nabude účinnost i
udělen é státní povolení k návrh u na přijet í za člena bur zy .---- ----------------------------------------- ------------------------------

2.13

Pokud bur zovní komora žádost zam ítne, může žadatel ve lhůtě 15 dnů
podat odvolání adr esované bur zovní komoře, které přezkoumá valná
hromada bur zy po vyjádření bur zovní komor y. Odvolání má odkladn ý
účinek. Rozhodnut í valné hromady o odvolání je konečné. -----------------------

2.14

Pokud je žádost konečným způsobem valnou hr omadou zam ítnuta, může
žadatel novou žádost podat nejdř íve po uplynut í jednoho roku od o kamžiku
konečného zam ít nut í žádost i valnou hr omadou. Po konečném zam ítnut í
žádost i valnou hromadou vr át í bur za žadateli žádost včetně př íloh a
složenou částku odpovídaj ící výši členského vkladu. -----------------------------

2.15

Žádost může být zpoplatněna v souladu s Poplatkovým řádem burzy. Je -li
takový poplatek stanoven, orgány bur zy žádost neprojednaj í dokud není
poplatek uhrazen. Poplatek za pr ojednání žádosti je nevratný. ------------------

2.16

Bur zovní komora může prostřednict vím burzovního řádu ur čit podr ob nějš í
pravidla pro př ij ímání nových členů včetně náležitost í žádosti. -----------------

2.17

Za člena bur zy může být př ijata i osoba, která nemá oprávnění k výr obě
nebo zpracování zboží, jež je př edmět em bur zovních obchodů, anebo k
obchodování s ním a ke službám , jež s obchodováním s t ímto zbožím
souvisej í.
Práva a povinnosti členů bur zy ------------------------------- --------------------------

2.18

Člen bur zy má právo ( za podm ínek vym ezených zákonem, t ímto statutem a
dalším i bur zovním i ř ády) -------------------------- ------------------------------------(a) být volen do orgánů bur zy ---------------------------------------------------------(b) účastnit se bur zovního shromáždění. ---------------------------------------------

2.19

Člen bur zy je povinen (za podm ínek vym ezených zákone m, t ímto statutem a
dalším i bur zovním i ř ády): --------------------------------------------------------------(a) uhradit zápisné a plat it roční člensk ý př íspěvek ve výši a ve lhůtě
stanovené bur zovní komorou v bur zovním řádu. Tato povinnost se
nevztahuje na zá stupce státu v bur zovní komoře; -----------------------------(b) ř ídit se zákonem, tímto stat utem, stanovam i, bur zovními pravidly,
bur zovním i řády a rozhodnut ím i orgánů bur zy vydaných na jejich
základě;------------------------------ --------------------------- -----------------------(c) podílet se na dalším rozvoji bur zy; -----------------------------------------------(d) oznamovat generálnímu sekretáři burzy zm ěnu údajů evidovaných
v seznamu členů bur zy; a------------------------------------ ----------------------(e) oznamovat bur zovní komoře jakékoli změny ve skutečnostech, které byly
obsahem žádosti o členství na bur ze. --------------------------------------------Zánik členst ví------------------------------------------------------------------------------

2.20

Členst ví na bur ze zaniká (s výj imkou zást upc ů státu v bur zovní komoře): ---(a) výpovědí; ------------------------------------------------------------------------------(b) vyloučením z bur zovních obchodů; -----------------------------------------------(c) smrtí;-----------------------------------------------------------------------------------(d) zánikem právnické osoby, nerozhodne - li bur zovní komora, že členst ví
přechází na právního nástupce; a ------------------------------------------------(e) vyloučením. ------------------------- -------------------- -------------------------------

2.21

Zástupci státu v bur zovní komoře zaniká členst ví na bur ze pouze zánikem
členst ví v bur zovní komoře. Pro odstranění pochybnost í články 2.2 2 až 2.2 7
se použij í pouze na členy bur zy j iné než zá stupce státu v bur zovní komoře --

2.22

Člen bur zy může písemně své členst ví vypovědět písemnou výpovědí
doručenou bur zovní komoře prostřednictvím generálního sekretáře bur zy.
Výpovědní doba činí šest měsíců a běží od pr vního dne měsíce
následuj ícího po dor učení výpovědi bur ze .---------------------------------------- --

2.23

Bur zovní komora může člena bur zy vyloučit, jestliže závažným způsobem
porušuje svoje povinnosti, zejména: ------------------------------------------------(a) je-li v pr odlení s placením ročního členského př íspěvku;---------------------

(b) neplní-li řádně a včas své inf ormační povinnosti podle článku 2.1 9 písm.
(d) nebo ( e). ---------------------------------------------------------------------- ----2.24

Bur zovní komora může člena bur zy též vyloučit, jestliže u něj došlo k takové
změně skutečnost í, které byly předmětem žádosti o členst ví, že by podle
stanoviska bur zovní komory taková žádost byla v době, kdy o ní bylo
rozhodnuto, zam ít nuta. -------------------------------------------------- ---------------

2.25

Rozhodnut í o vylou čení musí být př ijato do jednoho roku ode dne, kdy se
bur zovní komora o porušení povinnosti dozvěděla, nejpozději však do čtyř
let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Rozhodnut í o vyloučení musí
být doručeno písem ně na adresu uvedenou v seznamu členů bur zy anebo
osobně členovi na zasedání kteréhokoli orgánu bur zy nebo na bur zovním
shromáždění. ------------------------------------------------------------------------------

2.26

Člen bur zy může do jednoho měsíce ode dne doručení podat valné hromadě
návrh na př ezkoumání rozhodnut í o vyloučení. -------------------------------------

2.27

Zánikem členst ví na bur ze není dotčena povinnost uhradit členský
př íspěvek za celé období. Osoba, jej íž členst ví na bur ze zaniklo, nemá
právo na vr ácení členského př íspěvku, zápisného a ni jiných poplatků. --------

3

ORG ÁNY BURZY-------------------------------------------------------------------------

3.1

Orgány bur zy jsou: ----------------------------------------------------------------------A.
B.
C.
D.
E.

3.2

Valná hromada. ------------------------------- ----------------------------------------Bur zovní komora. ---------------------------------------- ------------------------------Dozorčí rada. --------------------------------------------- ------------------------------Generální sekretář . ------------------------------------- ------------------------------Další orgány, zejména bur zovní výbor y . ------------------------------------------Členy orgánů společnosti mohou být f yzické a právnické osoby způsobilé k
řádnému plnění j im svěře ných úkolů na základě svých odbor ných znalost í a
zkušenost í, splňuj ící požadavky dle pr ávních předp isů. -------------------------V a l n á h r o m a d a
Působnost valné hromady

3.3

Valná hr omada je nejvyšším orgánem společnosti. Jedná a rozhoduje ve
všech věcech, které j í náleží do výlučné působnost i podle právního
předpisu nebo podle tohoto statutu. --------------------------------------------------

3.4

Do působnosti valné hromady náleží: ------------------------------------------------a.

b.

c.
d.

rozhodnut í o zm ěně stan ov, nejde-li o změnu, ke které došlo na
základě jiných pr ávních skutečnost í , nebo, nejde -li o změnu v důsledku
zvýšení základního kapitálu rozhodnut ím burzovní komor y podle § 511
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „o ZOK“),
nebo o zm ěnu, ke které došlo na základě jiných právních skut ečnost í; rozhodnut í o zvýšení základního kapit álu či o možnosti započtení
peněžité pohledávk y vůči společnost i proti pohledávce na splacení
emisního kursu; ------------------------------------------------ --------------------rozhodnut í o snížení základního kapitálu a o vydán í dluhopisů podle §
286 ZOK;----------------------------------------------------------------------------rozhodnut í o nabyt í vlastních akcií, nejedná - li se o nabyt í dle § 304,
305 a 3 06 ZOK;---------------------------------------------- ------------------------

e.
f.

g.
h.

i.

j.

k.
l.
m.

n.
o.

p.

q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.
bb.

rozhodnut í o přeměně bur zy za podm ínk y udělení nezbytných povolení
př íslušnými orgány veřejné moci; ------------------------------- ----------------rozhodnut í o zrušení společnos t i s lik vidací, jmenování a odvolání
lik vidátora, včet ně určení výše jeho odměny, schválení návrhu
rozdělení lik vidačního zůstatku; -------------------------------------------------schválení nepeněžit ého vkladu při zvýšení základního kapitálu; ---------rozhodnut í o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání
vyměnit elných nebo prior itních dluhopisů, nebo o vyloučení nebo
omezení přednostního pr áva na upisování nových akcií podle § 487
ZOK;--------------------- ----------------------------------- --------------------------rozhodnut í o vydání opčních listů pro uplatnění přednostního práva na
získání vyměnitelných a pr ior itních dluhopisů, na upisování akcií př i
uplatnění
práv
z pr ior itních dluhopisů anebo na upisování akcií při zvýšení základního
kapitálu společnost i; --------------------------------- -----------------------------rozhodnut í o vydání jiných dr uhů akcií, o omezení převodit elnosti akcií
na jméno a o změně tohoto omezení, o změně práv spojených s určit ým
druhem akcií, o spojení či štěp ení akcií a o vydání hromadné listiny
nahrazuj ící akcie; ------------------------------------------------------------------volba a odvolání členů bur zovní komory s výj imkou zástupců státu
v bur zovní komoře; ------------------------------------------------- ---------------volba a odvolání členů dozorčí rady ;-------------------------------------------rozhodování o odměňování členů burzovní komor y , generálního
sekretáře a dozorčí r ady, schválení smluv o výkonu f unkce uzavíraných
mezi společnost í a členy bur zovní komory, generálním sekretářem a
členy dozorčí r ady, rozhodování o jakémkoli dalším plnění, na které
neplyne právo z pr ávního předpisu, poskytovaném členům bur zovní
komory a dozorčí rady společnosti, j de -li o plnění nezahrnuté ve
smlouvách o výkonu f u nkce nebo nejsou - li tyt o smlouvy uzavř eny; ------schválení zpr ávy bur zovní komor y o podnikatelské činnosti společnosti
a o stavu jej ího majetku; --------------------------- ------------------------------schválení ř ádné nebo mimořádné účet ní závěrk y a kon solidované
účetní závěrky a v zákonem stanovených př ípadech i mezit ímní účetní
závěrky, rozhodnut í o rozdělení zisku nebo o úhradě ztr át y a stanovení
tantiém;------------------------------ ------------------------------------------------zř ízení nebo zruše ní rezer vních f ondů,
dalších účelových f ondů
naplňovaných ze zisku, jakož i stanovení pr avidel jej ich doplňování a
použit í; rozhodnut í o př ídělech do f ondů a o j ejich čer pání; --------------schválení ročního podnikatelského plánu společnosti a jeho změn ;-----schválení střednědobého podnikatelsk ého plánu společnosti jako
rámce podnikání společnost i a jeho změn; ------------------------------------ustanovení auditor a společnosti; -----------------------------------------------přij ímat statut společno sti a jeho změny; -------------------------------------přij ímat řád bur zovního rozhodčího soudu a jeho změny; -----------------přezkoumávat rozhodnut í bur zovní komo ry na žádost dotčené osoby; -schvalovat volební ř ád do orgánů bur zy; -------------------------------------rozhodovat o odvolání prot i rozhodnut í bur zovní komory o zam ítnut í
žádost i o členst ví. -- --------------------------------------------------------------volba a odvolání generálního sekretáře; -------------------------------------udělovat a odvolávat prokuru; --------------------------------------------------schvalovat r oční rozpočet společnosti na následuj ící obchodní rok,
včetně všech jeho změn; --------------------------------------------------------schvalovat uzavír ání a uko nčování všech smluv a ujednání, u kterých
hodnota jejich př edmětu převyšuje částku 500 000 EUR v každém

cc.
dd.
ee.
ff.
gg.

jednotlivém př ípadě nebo u nichž očekávaná roční plat ba v každém
jednotlivém př ípadě převyšuje částku 100 000 EUR; to plat í i pro
jakékoli změny těchto smluv či ujednání, pokud změna má vliv na t yto
hodnot y; ---------------------------------------------------------- -------------------schvalování půjček poskytnut ých společnost í, ledaže půjčka je součást í
schváleného rozpočt u společnosti; --------------------------------------------rozhodnut í o nahrazení elektronického systému pro uzavírání
bur zovních obchodů jiným systémem; -----------------------------------------rozhodnut í o změně osoby, poskytuj ící na trhu bur zy službu clear ingu
účastníkům obchodování nebo službu centrální prot istrany; -- -----------rozhodnut í o nabyt í a pozbyt í podílu společnost í v jiných osobách,
včetně zakládání a r ušení podniků a poboček; ------------------------------rozhodnut í o dalších otázkách, které ZOK, zákon č. 256/200 4 Sb., o
podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“), zákon č. 229/1992
Sb., o komoditních burzách (dále jen „ ZKB“) nebo t yt o stanovy zahrnuj í
do působnosti valné hromady; ------------------------------------------------- --

3.5

Valná hromada si nemůže vyh radit k rozhodování záležitosti, které j í
nesvěřuje zákon (zejména ZOK, ZKB a ZPKT) nebo stanovy. -------------------

3.6

Každý akcionář j e oprávněn účast nit se valné hromady osobně,
prostřednict vím svého statutárního or gánu nebo zástupce na základě
písemné plné moci. -------------------------------------------------------

3.7

Fyzické osoby uvedené v odst. 3.8 tohoto článku se na valné hromadě
prokazuj í platným dokladem totožnost i. Statutární orgán akcionáře je dále
povinen se prokázat výpisem z obchodního rejstř í ku, ne starší než 3
měsíce. Zástupce akcionáře je povinen se prokázat písemnou plnou mocí.
Z plné moci musí být zřejmé vymezení pr áv zástupce . ---------------------------------

3.8

Akcionář i a zástupci akcionáře jsou povinni plné moci a výpisy
z obchodního rej stř íku ponechat společnosti. ---------------------------------------

3.9

Valné hromady se účastní členové bur zovní komory a členové dozorčí rady.
Část i jednání valné hromady projednávaj ící účetní závěrku je oprávněn se
účastnit i auditor tét o závěrk y. Valné hr omady se rovněž účastní notář, je -l i
to vyžadováno zákonem nebo potřebné pr o ověření průběhu jednání z jiných
důvodů. Ostatní osoby se mohou valné hromady účastnit pouze s jej ím
souhlasem; veř ejnosti není valná hromada př ístupná .-----------------------------

3.10

Př ítomní akcionáři, popř ípadě jejich zástupci, se zapisuj í do listin y
př ítomných, jež obsahuje f irmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo
jméno a bydliště f yzické osoby, která je akcionářem, popř ípadě jej ího
zástupce, počet akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňuj í k
hlasování, popř ípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud
společnost odm ítne zápis určité osoby do list iny př ítomných provést, uvede
tuto skutečnost do listiny př ítomných včetně důvodu odm ít nut í. Spr ávnost
listiny př ítomných pot vr zuj í svým i podpisy př edseda valné hr omady a
zapisovat el.---------------------------------------------------------------------------------------------------Svolávání a jednání valné hromady

3.11

Pravidla pro svolávání a jednání valné hromady určuj í st anovy. ------------------------

B u r z o v n í

k o m o r a

3.12

Postavení a působnost burzovní komory -----------------------------------------

3.13

Bur zovní komora je statutárním orgánem společnost i, jenž ř ídí činnost
společnosti a jedná za společnost. ----------------------------------------------------

3.14

Bur zovní komora rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou
ZKB, ZOK, t ímto statutem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné
hromady nebo dozorčí rady .-------------------------------- ---------------------------------------

3.15

Stanovy nebo rozhodnut í valné hr omady mohou omezit právo bur zovní
komory jednat za společnost , avšak tato omezení nejsou účinná vůči třet ím
osobám.--------------------- ----------------------------------------------- -----------------

3.16

Bur zovní komora zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného
vedení účetnict ví společnost i. ---------------------------- ------------------------------

3.17

Do působnosti bur zovní komor y náleží zejména: -------------------------------- ---

a. zaj išťovat zpr acování a předkládat dozorčí radě k přezkoumání a valné
hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř ípadě i
mezit ím ní účetní závěrku s návrhem na r ozdělení zisku n ebo úhrady ztrát yb. předkládat valné hr omadě jedenkrát roč ně zprávu o podnikatelské činnosti
společnosti a o stavu jej ího majetku ------------------------------------------------c. zaj išťovat zpracování podkladů a schvalovat veškeré písemnosti, které
jsou předkládány jedinému akcionář i při jeho výkonu působnost i va lné
hromady, včetně podkladů pro zm ěnu přijat ých rozhodnut í, pokud jejich
předkládání není v působnosti dozorčí rady; --------------------------------------d. zabezpečovat realizaci rozhodnut í valné hromady při jej ím výkonu
působnost i valné hromady; -----------------------------------------------------------e. předkládat dozorčí radě k projednání, popř. ke schválení záležitost i, které
dle těchto stanov jsou v působnost i dozor čí rady; --------------------------------f . rozhodovat v rámci valnou hromadou schválenýc h pravidel o čerpán í
ostatních f ondů společnost i naplňovaných ze zisku; -----------------------------g. schvalovat vnitřní pr acovněprávní předpisy, u nichž si to vyhr adí; -----------h. navrhovat valné hr omadě auditora na ověření účetní závěrky; ----------------i. zpr acovat zpr ávu o vztazích dle §82 ZOK , která je př ipojena k výr oční
zpr ávě společnosti zpracovávané podle zvláštního právního předpisu -------j. volit a odvolávat ze svého středu předsedu a m ístopř edsedu bur zovní
komory---------------------------------- --------------------------------------------------k. rozhodovat na základě žádost i o př ijet í další osoby za člena bur zy a o
vyloučení člena bur zy ------------------------------------ -----------------------------l. navrhovat valné hromadě změny statutu, zruše ní bur zy, osobu a odměnu
lik vidátora;-------------------------------------------------------------------------------m. rozhodovat o použit í majetku burzy , pok ud takové rozhodnutí nespadá do
pravomoci valné hromady ;------------------------------------------------------------n. určovat za jak ých podm ínek lze vydat vstupenky na bur zovn í
shromáždění; ----------------------------------------------------------------------------o. činit opatření pro zachovávání pořádku na bur zovním shromáždění a
čestnost i bur zovních obchodů; -------------------------------------------------------p. přij ímat bur zovní pravidla a jejich zm ěny a určovat způsob evidence
bur zovních obchodů; ------------------------------------- ------------------------------q. jmenovat a odvolávat se souhlasem b ur zovního komisaře bur zovní dohodce
a vykonávat nad nim i dohled; --------------------------------------------------------r. zakázat členovi bur zy navštěvovat bur zovní shromáždění; ---------------------s. povolovat činnost soukromých dohodců na bur ze; --------------------------------

pozastavovat bur zovní obchody; ----------------------- ------------------------------stanovit a uveř ejňovat kursy komodit a komodit ních der ivátů; -----------------volit a odvolávat členy bur zovních výbor ů; --------------------------- -------------vydávat podrobná pravidla pro jednotlivé oblasti své působnosti vymezené
ve stat utu, zejména pro přij ím ání nových členů, pro vydávání vstupenek na
bur zovní shromáždění, pro obsazování burzovních výbor ů, poplatkový řád,
disciplinár ní řád atd. ;----------------------x. rozhodovat o výši a lhůtě splatnost i ročních členských př íspěvků a
zápisného prostřednictvím poplatkového ř ádu; -----------------------------------y. stanovit
výši
burzovních
poplatků
a
podm ínky
jejich
placení
prostředn ict vím poplat kového řádu a sazebníku;---------------------------------z. plnit další povinnost i, které do výlučné působnosti bur zovní komory svěřuje
občanský zákoník nebo ZOK ----------------------------------------------------------t.
u.
v.
w.

3.18

Bur zovní komora se při své činnosti ř ídí právním i předpisy, st anovami a
t ímto statutem. Bur zovní komora se ř ídí zásadami a pok yny valné hromady,
pokud jsou v souladu s právním i př edpisy , st anovami a t ímto statutem .
Bur zovní komora rozhoduje o všech záležitostech bur zy, pokud nejsou
právním předpisem , stanovam i nebo t ímto statutem vyhrazeny do
působnost i valné hromady, dozorčí rady, či jinéh o orgánu. ---------------------Jednání o protestu proti rozhodnutí burzovní komory ----------------------

3.19

Osoba, která byla př ímo dotčena na svých právech rozhodnut ím bur zovní
komory nebo předsedy bur zovní komory, může požádat valnou hromadu o
přezkoumání t ohoto rozhodnut í. ------------------------ -------------------------------

3.20

Žádost musí být podána písemnou f ormou bur zovní komoře, a to nejp ozděj i
do 15 dnů po obdr žení rozhodnut í. Burzovní komora žádost projedná na
svém nejbližším zasedání a se svým vyjádřením jej postoupí valné
hromadě. Pokud rozhodnut í bur zovní komory vyžaduje doplňuj ící inf ormace
a stanoviska, potom je věc projednávána i n a následuj ící schůzi komory. ---Složení, ust avení a funkční období burzovní komory

3.21

Bur zovní komora společnosti je tř íčlenná. Dva členové jsou voleni a
odvoláváni valnou hromadou. Jeden člen je jmenován a odvoláván
př íslušným orgánem státní správy. Člene m bur zovní komory nemůže být
volen ani jmenován pracovník ústředního orgánu stát ní správy České
republiky. Členem burzovní komor y může být jen f yzická osoba starší 21 let,
která svými osobními vlastnostm i a odbornou způsobilost í zaručuje řádný
výkon f unkce.----------------------------------------------------- -------------------------

3.22

Funkční období člena bur zovní komor y je tř íleté. Funkce člena bur zovní
komory zaniká volbou nového člena burzovní komory, nejpozděj i však
uplynut ím tř í měsíců od uplynut í jeho f unkčního období. Opětovné zvolení
za člena bur zovní komory je možné. ---------- ----------------------------------------

3.23

Člen bur zovní komory může ze své f unkce odstoupit, ne však pro
společnost v nevhodné době, je však povinen to oznám it orgánu, který ho
zvolil nebo jmenoval. Tento orgán musí odstoupení z f unkce projednat do 1
měsíce poté, kdy m u odstoupení bylo oznámeno , nepožádal -li odstupuj íc í
člen o jiný okamžik zániku f unkce a příslušný orgán toto schválil . Výkon
f unkce člena bur zovní komor y končí dnem , kdy odstoupení projednal nebo
měl projednat orgán, který jej zvolil nebo jmenoval, nejpozděj i však

uplynut ím 1 měsíce po takovém oznámení, pokud nebyl postupem dle
předchozí vět y stanoven jiný okamžik zániku f unkce. ----------------------------3.24

Uplyne- li f unkční období člena bur zovní komory, odstoupí - li člen bur zovní
komory z f unkce, popř ípadě skončí - li jinak výkon f unkce člena bur zovní
komory, musí být nový člen bur zovní komory zvolen valnou hromadou do
dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Neklesl- li počet členů
bur zovní komor y zvolených valnou hromadou pod polovinu, může bur zovn í
komora jmenovat náhradní členy do př íšt ího zasedání valné hromady.
Koopt ovaný člen m á všechna pr áva řádného člena bur zovní komor y. Na
nejbližší valné hr omadě však musí být t ento nový člen valnou hromadou za
člena bur zovní komory pot vr zen, popř. musí být zvolen nový člen bur zovní
komory.
V př ípadě odstoupení zástupce státu v burzovní komoře jmenuje náhradního
člena bez zbytečného odkladu př íslušný orgán státní spr áv y.- -----------------Odpovědnost a zákaz konkurence členů burzovní komor y

3.25

Členové bur zovní k omory jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí
řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných inf ormacích a
skutečnostech, jejichž pr ozrazení třet ím osobám by mohlo společnost i
způsobit škodu. --------------------------- --------------------- ---------------------------

3.26

Členové bur zovní komory, kteř í způsobili společnosti porušením právních
povinnost í při výkonu působnosti bur zovní komor y škodu, odp ovídaj í za tuto
škodu společně a nerozdílně. Sm louva m ezi společnost í a členem bur zovní
komory nebo ustanovení stanov vylučuj ící nebo omezuj ící odpovědnost
člena bur zovní komory za škodu, jsou neplatné. -----------------------------------

3.27

Každý, kdo pomocí sv ého vlivu ve společnost i rozhoduj ícím významným
způsobem ovlivní chování společnosti (dále jen „ovlivněná osoba“) k její
újmě, tuto újmu nahradí, ledaže prokáže, že mohl př i svém ovlivnění v
dobré víře rozumně předpokládat, že jedná inf ormovaně a v obhaj it elném
zájmu ovlivněné osoby. ---------------------------------- --------------------------------

3.28

Členové bur zovní k omory odpovídaj í společnost i za škodu dle př íslušných
ustanovení ZOK. ------------------------------------------- -------------------------------

3.29

Za škodu způsobenou společnosti plněním pokynu valné hromady
odpovídaj í členové bur zovní komor y jen, je -li pok yn valné hromady
v rozporu s právním i předpisy. ---------------------------------------------------------

3.30

Odpovědnost členů bur zovní komor y ve zvl áštních př ípadech je stanovena
ZOK a dalším i právními př edpisy. -----------------------------------------------------

3.31

Vypušt ěno

3.32

Vypušt ěno

3.33

Vypušt ěno

3.34

Člen bur zovní komory je povinen oznámit dozorčí radě výkon f unkce
statutárního orgánu, člena statutárního org ánu nebo jiného orgánu j iné
právnické osoby;----- ---------------------------------------------------------------------

3.35

Dozví- li se člen bur zovní komor y, že př i výkonu jeho f unkce může doj ít ke
střetu jeho zájmu nebo zájmů osob členovi bur zovní komory blízk ých nebo
osob j ím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem bur zy, inf ormuje o tom
bez zbytečného odkladu ostatní členy burzovní komor y a dozorčí radu. ------

3.36

Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit
členu bur zovní kom ory, který oznám í střet zájmu podle předcházej ícího
odstavce, výkon jeho f unkce.
Zasedání a rozhodování burzovní komory

3.37

Bur zovní komora se schází podle potřeby. Svolává ji jej í předseda nebo j ím
pověřený člen bur zovní komory. Na písemnou žádost minimálně 2 členů
bur zovní komor y je předseda nebo j ím pověřený člen burzovní komory
povinen svolat zasedání bur zovní komory tak, aby toto jednání proběhlo do
15 dnů od doručení takové žádosti. Žádost musí obsahovat odůvodnění a
návrh poř adu jednání .--------------------------------- -----------------------------------

3.38

Pozvánka na zasedání musí obsahovat pořad, term ín a m ísto zasedání a
musí být dor učena jednot livým členům bur zovní komor y a bur zovnímu
komisaři nejpozděj i 5 dní před konáním zasedání, pokud pořad a term ín
nebyly oznámeny na předchozím zasedání všem členům bur zovní komory.
O záležitostech, které nebyly zařazeny na pořad jednání, může bur zovní
komora rozhodovat, pouze pokud jsou př ítomni všichni členové bur zovní
komory. ---------------------------------------------------- -------------------------- -----

3.39

Zasedání bur zovní komory ř ídí jej í předseda nebo j ím pověřený člen
bur zovní komor y. --------------------------------------------------------------------------

3.40

Není- li stanoveno jinak, může bur zovní komora zasedat, je -li př ítomna
nadpoloviční většina členů bur zovní komory zvolených valnou hromadou i
nadpoloviční většina členů jmenovaných př íslušným státním orgánem. Není li stanoveno jinak, je k rozhodnut í zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny
hlasů př ít omných členů. Při rovno st i hlasů rozhoduje hlas předsedaj ícího. ---

3.41

K přijet í následuj ících usnesení bur zovní komor y vyžaduj í, aby byly
př ítomny alespoň dvě třetiny členů zvolených valnou hromadou i
jmenovaných př íslušným státním orgánem a aby pro př ijet í hlasovaly
alespoň dvě tř etiny př ítomných členů: -----------------------------------------------(a) volba a odvolání předsedy bur zovní komory; -----------------------------------(b) přijet í a změna bur zovních pravidel; ---------------------------------------------(c) rozhodování o protestu prot i rozhodnut í bur zovních výborů nebo
předsedy bur zovní k omory, jež se t ýkaj í oprávnění obchodovat na bur ze
nebo bur zovních obchodů; ---------------------------------------------------------(d) rozhodování o žádosti o členst ví na bur ze. --------------------------------------

3.42

Zasedání bur zovní komory se s poradním hlasem může účastnit i generální
sekretář bur zy. Zasedání se mohou dále účastnit i další osoby přizvané
bur zovní komorou. ------------------------------------------------------------------------

3.43

O průběhu zasedání burzovní komor y a o jejich rozhodnut ích se pořizuje
zápis podepsaný předsedou bur zovní komory a zapisovatelem. Má -li některý
člen odlišné stanovisko k některému projednávanému bodu pořadu jednání,
musí být jeho st anovisko na jeho žádost zazn amenáno do zápisu. Kopii
zápisu obdr ží každý člen bur zovní komor y. ------------------------------------------

3.44

Bur zovní komora může rozhodovat i mimo zasedání f ormou písemného
hlasování nebo hlasování pomocí prostř edků sdělovací techniky (telef on,
f ax, e-mail apod.), pokud s t ím souhlasí všichni jej í členové. Plat í, že člen,
který hlasoval pro nebo proti př ijet í návrhu anebo se hlasování výslovně
zdr žel, s rozhodováním m imo zasedání souhlasí. Hlasuj ící se považuj í za

př ítomné. Rozhodnut í učiněné mimo zasedán í musí být uvedeno v zápisu z
nejbližšího zasedání burzovní komory. --- -------------------------- -----------------3.45

Bur zovní komora může př izvat na své zasedání podle své úvahy i členy
dozorčí rady, zaměstnance společnost i nebo jiné osoby. Pr o zaměstnance
společnosti je pozvání závazné. ------------------------------------------------ -------

3.46

Zasedání bur zovní komory se členové zúčastňuj í osobně, zastupování je
nepř ípust né. Zasedání bur zovní komory se může účastnit dozorčí radou
určený člen. --------------------------------------------------------------------------------

3.47

Účastnit se jednání a hlasovat na burzovní komoře lze i s využit ím
technických prostředků umožňuj ícím př enos obrazu, nebo obrazu a zvuku
v reálném čase, které budou jasně ident if ikovat hlasuj íc í osobu (obr azem,
zvukem). V takovém př ípadě se t akto hlasuj ící člen bude považovat za
př ítomného. --------------------------------------------- ---------------------------------D o z o r č í r a d a
Postavení a působnost dozorčí rady

3.48

Dozorčí r ada je k ontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon
působnost i bur zovní komor y a uskutečňování podnikatelské činnosti
společnosti.---------------------------------- ----------------------------------------------

3.49

Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do v šech dokladů a záznamů
týkaj ících se činnost i společnosti a kontroluj í, zda účet ní zápisy jsou řádně
vedeny v souladu se skutečnost í a zda podnikatelská činnost společnost i se
uskutečňuje v souladu s právním i předpisy, stanovami a pokyny valné
hromady. Dozorčí r ada má právo si vyžádat pro svou kontrolní činnost
inf ormace od audit ora společnosti a průběžně s ním spolupracovat. -----------

3.50

Dozorčí radě př ísluší: ------------------------------------- -------------------------------

a) kontrolovat př i dohlédací či nnosti na výkon působnost i bur zovní komory,
zejména plnění úkolů uložených bur zovní komoře rozhodnut ím valnou
hromadou, dodr žování stanov společnosti a právních předpisů v činnost i
společnosti, podnikatelskou činnost společnost i, stav jej ího majetku, jej í
pohledávky a závazk y, vedení a průkaznost účet nict ví a inf ormovat valnou
hromadu o výsledcích, závěrech a doporučeních vyplývaj ících z kontrolní
činnost i; ------------------------------------------------------------- -------- -------------b) přezkoumat řádn ou, mimořádnou, konsolidovanou a př ípadně i mezit ím n í
účetní závěrku a návr h na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a podat
valné hromadě zprávu o tomto přezkoumání; -------------------------------------c) inf ormovat valnou hromadu, jestliže to vyžaduj í zá jm y společnosti a
navrhovat mu potřebná opatření; -------------------------------------- -------------d) zastupovat společnost prostřednict vím svého určeného člena ve sporu
zahájeném prot i členům bur zovní komory v ř ízení před soudy a jiným i
orgány;-----------------------------------------------------------------------------------e) vykonávat další působnost, kterou j í svěř uje ZOK.------------------------------3.51

Dozorčí rada se ř ídí zásadam i a pokyny schválenými valnou hromadou,
pokud jsou v souladu s právními př edpisy.------------------------------------------

Složení, ust avení a funkční období dozorčí rady
3.52

Dozorčí r ada má tři členy, kteř í jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
Člen dozorčí r ady nesm í být zároveň členem bur zovní kom ory, prokuristou
nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstř íku jednat jménem
společnosti. --------------------------------------------------------------------------------

3.53

Funkční období členů dozorčí rady je pětileté. Pr vní f unkční období členů
dozorčí rady činí jeden rok od vzniku společnosti. Funkce člena dozorčí
rady zaniká volbou nového člena dozorčí r ady, nejpozději však uplynut ím
dvou měsíců od uplynut í jeho f unkčního
období. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné. --------------------- Členové do zorčí rady mohou ze své f unkce člena dozorčí r ady odstoupit;
jsou však povinni to písemně oznámit valné hromadě a nesm í se tak stát
v době nevhodné pro společnost. Výkon jejich f unkce končí uplynut ím
jednoho měsíce od doručení oznámení, neschválí -li valná hromada na
žádost odstupuj ícího člena dozorčí rady jiný okam žik zániku jeho f unkce. ---

3.54

Uplyne- li f unkční období člena dozorčí r ady, odstoupí - li člen dozorčí rady z
f unkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena dozorčí rady, musí být
nový člen dozor čí r ady zvolen valnou hromadou do dvou měsíců ode dne,
kdy daná skutečnost nastala. Neklesl - li počet členů dozorčí rady zvolených
valnou hromadou pod polovinu, může dozor čí rada jmenovat náhradní členy
do př íšt ího zasedání valné hromady. -------------------------------------------------

3.55

Členové dozorčí rady volí svého předsedu. -----------------------------------------Zasedání a rozhodování dozorčí rad y

3.56

Dozorčí rada rozhoduje na svých zasedáních. -------------------------------------

3.57

Dozorčí rada zasedá z pravidla čt yřikrát do roka. -----------------------------------

3.58

Zasedání dozorčí rady svolává písemnou pozvánkou jej í předseda, kter ý též
zasedání ř ídí. Není -li předseda dozorčí r ady př ítomen na zasedání, zvolí si
př ítomní členové mezi sebou osobu, která bu de zasedání ř ídit. Zasedán í
může být svoláno i dálnopisem nebo telef axe m, popř ípadě jinou f ormou. ----

3.59

Dozorčí rada je schopna plat ně se usnášet, je -li na zasedání př ítomna
nadpoloviční většina jejích členů. K přijet í usnesení je t řeba souhlasu
většiny hlasů př ítomných členů. Každý člen dozorčí r ady má jeden hlas.
Hlasování se děje zvednut ím ruky. ----------------------------------------------------

3.60

Předseda dozorčí r ady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy,
požádá-li o to některý z členů dozorčí r ad y nebo bur zovní komora; žádost
musí obsahovat navr žený poř ad jednání a důvody jej ího svolání. ---------------

3.61

Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnost i, ledaže by se
dozorčí rada usnesla jinak. O záležitostech, které nebyly zař azeny na poř ad
jednání, může dozor čí rada r ozhodovat, pouze pokud jsou přítomni všichni
členové dozorčí rady. ------------- -----------------------------------------------------

3.62

Dozorčí rada může přizvat na zasedání podle své úvahy i členy bur zovní
komory, zaměstnanc e společnosti nebo jiné osoby. Pro zaměstnance
společnosti je takové pozvání závazné. -- --------------- -----------------------------

3.63

O průběhu zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje
předseda dozorčí rady, popř. osoba předsedaj ící zasedání a dozorčí radou
určený zapisovatel. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jest liže

tito o to požádaj í a vždy se uvede odchylný názor členů dozorčí rady
zvolených zaměstnanci. --------------------------------- -------------------------------3.64

Dozorč í rada může přijmout rozhodnut í mimo zasedání, písemným
hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací t echniky, pokud
s t ím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Pro účely zj ištění, zda je
dozorčí rada schopna se platně usnášet, považuje se člen hlasuj ící pomocí
prostředků sdělovací techniky za př ítomného. Záznam o hlasování musí být
připojen k zápisu o nejbližším zasedání dozorčí r ady . ----------------------------

3.65

Účastnit se jednání a hlasovat na dozor čí radě lze i s využit ím technick ých
prostředků umožňuj ícím přenos obrazu, nebo obrazu a zvuku v reálném
čase, které budou jasně identif ikovat hlasuj ící osobu (obrazem, zvukem).
V takovém př ípadě se takto hlasuj ící člen bude považovat za př ítomného. --

3.66

Náklady spojené se zasedáním i s další činno st í dozorčí rady nese
společnost. Členům dozorčí rady náleží náhrada nákladů spojených s
výkonem jejich f unkce. -------------------------------------------------- ---------------Odpovědnost a zákaz konkurence členů dozorčí rady

3.67

Členové dozorčí r ady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí
řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných inf ormacích a
skutečnostech, jejichž pr ozrazení třet ím osobám by mohlo společnost i
způsobit škodu. --------------------------- --------------------- -------------- -------------

3.68

Členové dozorčí rady jsou odpovědni dle př íslušných ust anovení ZOK. ------G e n e r á l n í

s e k r e t á ř

3.69

Generálního sekretáře společnosti volí a odvolává valná hr omada . -----------

3.70

Generální sekretář společnosti: -------------------------------------------------------

(a) zpravidla zaj išť uje realizaci rozhodnut í bur zovní komory podle pokynu
jej ího předsedy; ------------------------------------------------ ------------------------------(b) z tit ulu své f unkce př ímo či nepř ímo ř ídí a kontroluje činnost ostatních
zam ěstnanců společnosti; ------------------------------------------------------------------(c) činí opatření k utajení inf ormací, se kterými zaměstnanci př icházej í do
styku;----------------------------------------------- --------------------------------------------(d) připravuje podklady pr o zasedání burzovní komor y a uchovává zápisy ze
zasedání bur zovní komory a valné hromady; -------------------------------------------(e) uveřejňuje závěr y a sdělení bur zovní komory; -------------------------------------(f ) dbá na zachování pořádku na shromážděních s opr ávněním vykázat osoby,
které ruší pořádek a nedbaj í jeho pokynu; ----------------------------------------------(g) je oprávněn v souladu s t ímto statutem a bur zovním i rády rozhodovat o
předložení př ípadu porušení statutu, burzovních pravidel a/nebo bur zovních
rádu disciplinárnímu výboru k projednání; ---------------------------------------------(h) zajišťuje vedení účetnict ví společnosti, sestavení výr oční zprávy včet ně
zpr ávy o plnění rozpočtu; ------------------------------------ ------------------------------(i) plní další úkoly, kterým i jej pověř í stat ut, a bur zovní komora. ------------------3.71

Do působnost i generálního sekretáře se svěřuj í následuj ící činnost i, kte ré
jinak spadaj í do působnost i bur zovní komory: -------------------------------------(a) změna harmonogramu bur zovního dne v př ípadech stanovených
bur zovním i pravidly; -----------------------------------------------------------------

(b) pozastavení obchodování na bur ze v př ípadech stanovených bur zovním i
pravidly;--------------------------------------------------------------------------------(c) určovat m íst o a dobu konání bur zovních shromáždění. ----------------------3.72

Generální sekretář je povinen se při své činn ost i ř ídit pokyny uděleným i
bur zovní komorou. Generální sekretář společnosti má pr ávo účastnit se s
hlasem poradním zasedání valné hr omady, bur zovní komory a bur zovních
výborů.-------------------------- ------------------------------------------------------ -----D a l š í

o r g á n y

s p o l e č n o s t i

3.73

Burzovní výbory - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.74

Bur zovní komora může zř ídit k výkonu svých činnost í uvedených v § 12 odst.
2 písm. b) a d) až l) zákona burzovní výbor y.----------------------------------------------

3.75

Bur zovní výbor y mohou být stálé nebo dočasné. -----------------------------------

3.76

Bur zovní výbor y mohou být složeny z řad odborník ů.-----------------------------

3.77

Předsedové a členové bur zovních výbor ů jsou voleni a odvo láváni bur zovní
komorou------------------------------------------------------------------------------------

3.78

Schůze jednot livých výborů se konaj í dle potřeby. Schůze výborů svolávaj í
jejich předsedové nebo jim i určení členové výborů. Rozhodnut í výborů jsou
přij ímána prostou většinou hlasů za předpokladu účasti nadpoloviční většiny
jejich členů na schůzi. V př ípadě rovnosti hla sů rozhoduje hlas předsedy. ---

3.79

Předseda výboru nebo j ím určený zástupce je povinen předložit rozhodnut í
výboru nejbližší schůzi bur zovní komor y. --------------------------------------------

4

OBCHODO V ÁNÍ N A BURZE ----------------------------- ------------------------------Osoby oprávněné k bur zovním obchodům a osoby vyloučené z bur zovních
obchodů------------------------------ -------------------------------------------------------

4.1

K bur zovním obchodům jsou oprávněny: - -------------------------------------------(a) osoby, které jsou členy bur zy, s výj im kou zást upce státu v bur zovní
komoře;------------------------------------------- -------------------------------------(b) jiné osoby, pokud m aj í oprávnění k výr obě nebo zpracování zboží, jež je
předmětem bur zovních obchodů, anebo k obchodu s ním a ke službám,
jež s obchodováním s tímto zbožím souvisej í, a které maj í platnou
vstupenku na bur zovní shr omáždění; ------ --------------------------------------(c) právnické osoby zř ízené zákonem za účelem regulace trhu komodit nebo
vyt váření a ochraňování hmotných rezer v. ---------------------------------------

4.2

Osoby oprávněné k burzovním obchodům pod le 4.1 písm. (b) jsou
oprávněny uzavírat bur zovní obchody pouze prostřednictvím dohodců.
Osoby oprávněné k bur zovním obchodům podle 4.1 písm. (a) a (c) mohou
uzavírat bur zovní obchody i př ím o. --------- -----------------------------------------Zástupce st átu v burzovní komoře není oprávněn bur zovní obchody ani
zpr ostředkovat či jinak zajišťovat. -------------------------------- ---------------------

4.3

Právnická osoba, která je oprávněna k burzovním obchodům, určí s
předchozím souhlasem bur zovní komory jednu ne bo více f yzických osob

jako své zmocněnce, kteří budou jej ím jménem uzavírat bur zovní obchody.
Zmocněncem sm í být jen osoba bezúhonná ve sm yslu § 40 odst. 3 zákona.
Bur zovní komora může bur zovním řádem stanovit další požadavk y na
zmocněnce. Plná moc musí b ýt udělena písemně a podpis zmocnitele musí
být úř edně ověřen; to plat í i pro udělení plné moci zástupci f yzické osoby. -4.4

Osoby oprávněné k bur zovním obchodům jsou povinny: -------------------------(a) dodr žovat předpisy t ýkaj ící se bur zovních obch odů;--------------------------(b) oznám it cenu z př ím ého obchodu; ------------------------------------------------(c) přistoupit k burzou určenému způsobu zú čtování bur zovního obchodu; ---(d) řádně a včas plnit závazk y vyplývaj ící z burzovních obchodů. - --------------

4.5

Z bur zovních obchodů jsou vyloučeny: ----------------------------------------------(a) osoby, které přestaly splňovat požadavky uvedené v článku 4.4 tohoto
statutu. Rozhodnut í o vyloučení se doručuje doporučeným dopisem
anebo předáním zmocněnci; -------------------------------------------------------(b) osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs nebo povoleno
vyr ovnání, anebo osoby, u kterých byl návrh na konkurs zam ítnut pro
nedost atek majetku, a to po dobu dvou let pot é, osoby, které jsou
v úpadku, nebo osoby, u kter ých byl insolvenční návrh zam ítnut pro
nedost atek majetku, anebo, u kterých byl konkurs zrušen pro nedost atek
dlužníkova majetku, a to po dobu dvou let po skončení insolvenčního
ř ízení;----------------------------------------------------------------- --------- --------(c) osoby, kterým bylo odejmuto oprávnění k př ístupu na bur zovn í
shromáždění ( vstupenka) z důvodů stano vených bur zovní komorou; ------(d) osoby, které maj í ze svého zaměstnání, f unkce nebo jiného postavení na
bur ze dř íve než ostatní inf ormace o skut ečnostech, které mohou ovlivnit
vývoj kurzů komodit, s nimiž se na bur ze obchoduje; -------------------------(e) osoby, kterým bylo odňato nebo pozastaveno právo účastnit se
bur zovních obchodů bur zovním komisařem. -------------------------------------

4.6

Porušuje- li člen své povinnost i, je bur zovní komora oprávněna v závislosti
na m íře závažnosti porušení pozastavit nebo zakázat účastnit se
bur zovního shromáždění. Podr obnosti ur čí discipl inární řád. -- ------------------

4.7

Bur zovní komora je oprávněna pozastavit bur zovní obchody, a to všechny
nebo jen některé obchody, hrozí - li nar ušení transparentního obchodování
nebo hladkého f ungování trhu. -------------------------- ------------------------------Bur zovní dohodci------------------------------------------------- ------------------------

4.8

Bur zovní dohodce je zpr ostředkovatelem bur zovních obchodů. Je jmenován
a odvoláván bur zovní komorou s př edchozím souhlasem burzovního
komisaře. Počet m íst burzovních dohodců určuje bur zovní komora. Dohodce
může vykonávat svou činno st prostř ednict vím elektronického systému
obchodování bur zy, čemuž je v takovém př ípadě př izpůsobena povaha této
činnost i. -------------------------------------------------------------------------------------

4.9

Výběr bur zovních dohodců se provádí na základě k onkursu vyhlášeného
bur zovní komorou. Burzovním dohodcem může být jen f yzická osoba, která
má bydliště na územ í České republiky, starší 21 let, způsobilá k právním
úkonům, pokud pr okáže potřebnou odbornou způsobilost zkouškou,
složenou před komisí jmenovan ou př íslušným orgánem státní spr ávy.

Dohodcem nemůže být jmenována osoba, která byla odvolána z pozice
bur zovního dohodce podle § 32 odst. 3 zákona při kterékoli komoditní bur ze
v České republice, a to dř íve než uplynou tři roky od takového odvolání. ----4.10

Bur zovní dohodci m ohou vykonávat j inou výdělečnou činnost, která souvisí
s obchodem, výrobou, zpracováním nebo užit ím komodit nebo komoditních
derivátů, které jsou předmětem bur zovních obchodů, pouze t ehdy, jest liže s
provozováním jiné výděle čné činnosti bur zovních dohodců souhlasí
př íslušný orgán st átní správy a bur zovní komora. Por uší - li bur zovní
dohodce zákaz vykonávat j inou výdělečnou činnost i podle tohoto odstavce,
může být bur zovní k omorou odvolán. ---------------------------------------- ---------

4.11

Bur zovní komora nebo př íslušný orgán státní správy může udělený souhlas
k provozování jiné výdělečné činnosti burzovních dohodců písemně odvolat.
Důvod odvolání souhlasu musí být uveden v rozhodnut í o odvolání
souhlasu. Bur zovní dohodce je pak po vinen bez zbytečného odkladu
výdělečnou činnost ukončit způsobem vyplývaj ícím z př íslušných právních
předpisů.----------------------------------- -------------------------------- ----------------

4.12

V prost orách bur zy a na každém bur zovním shromáždění bude k di spozici
jmenný seznam bur zovních dohodců, kteř í vykonávaj í jinou výdělečnou
činnost. Tento seznam bude zahrnovat úplný výčet těchto činnost í včet ně
postavení, v jakém tuto výdělečnou činnost provozuj í .----------------------------

4.13

Bur zovní dohodce, který vy konává jinou výdělečnou činnost, nemůže být
členem bur zovní komory a bur zovních výborů. --------------------------------------

4.14

Bur zovním dohodcem přestává být ten, -- -------------- -----------------------------(a) kdo písemně oznám il, že se vzdává činnos ti bur zovního dohodce; --------(b) kdo byl odvolán bur zovní komorou; -----------------------------------------------(c) komu byla činnost bur zovního dohodce zakázána pr avomocným
rozhodnut ím soudu. ------------------------------------ -------------------------------

4.15

Oznámení podle článku 4.14 písm. (a) musí být doručeno burzovní komoře
nejméně 3 měsíce přede dnem ukončení činnost i. Činnost bur zovního
dohodce může být ukončena jen k poslednímu dni v měsíci.- -------------------Činnost dohodců --------------------------------------------------------------------------

4.16

Dohodci jsou povinni: -------------------------------------------------------------------(a) zpr ostředkovávat burzovní obchody s t ěmi komoditam i a komoditním i
derivát y, které jim bur zovní komora přidělila, a to na z ákladě pok ynů
prodávaj ícího i kupuj ícího, př ičemž v př ípadě elektronického systém u
obchodování t ak činí prostřednict vím tak ového systému, --------------------(b) vést obchodní knihu, do které chronologicky zaznamenávaj í obchody,
které zprostředkovali za bur zo vní den, ------------------------------------------(c) vydávat po uzavření obchodu zúčastněným stranám závěr kový list s
uvedením dohodnutých podm ínek obchodu. Závěrkový list může být
nahrazen výstupem z elektronického systému obchodování, obsahuj ícím
potřebné údaje o uzavř eném obchodu. -------------------------------------------

4.17

Dohodci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o pokynech, př íkazech,
jednáních, smlouvách a údaj ích, jež se t ýkaj í bur zovních obchodů, pokud je
strany této povinnosti nezprost í, a j sou povinni z achovávat obchodní
tajemství bur zy i účastníků bur zovních obchodů. -----------------------------------

4.18

Dohodce nesm í zprostředkovávat burzovní obchod, má -li důvodné
podezř ení, že účastník bur zovního obchodu nepost upuje v souladu s
právním i nebo bur zovním i p ředpisy nebo je platebně neschopný. ---------------

4.19

Dohodce je povinen zpr ostředkovávat burzovní obchody osobně. V př ípadě
své nepř ítomnosti je povinen zajist it své zas toupení jiným dohodcem. --------

4.20

Do obchodní knihy se zapisuje označení sm luvních stran, doba ujednání
obchodu, př edmět a podm ínky obchodu a další náležitosti určené bur zovním
pravidly. Obchodní kniha může být nahrazena výstupními sestavam i z
elektronického systému obchodování, jež musí být pot vr zeny dohodcem. Do
obchodní knihy se zapisuj í i o dm ít nut í zprostředkování obchodu podle 4.18
včetně uvedení důvodu odm ít nut í. ----------------------------------------------------Odměna dohodců-------------------------------------------------------------------------

4.21

Dohodce má právo na odměnu za zprostř edkování obchodu (dále jen
„dohodné“), jakmile obchod zprostředkoval. -----------------------------------------

4.22

Pokud je uzavření obchodu vázáno na smluvní podm ínky, má dohodce
právo na dohodné až po jejich splnění. Bude - li splnění podm ínek zmařeno
dohodcem, právo na dohodné zaniká. ------------------------------------------------

4.23

Výši dohodného určuje bur zovní komora se souhlasem př íslušného orgánu
státní správy. Dohodné plat í účastníci obchodu stejným dílem, ledaže se
dohodnou jinak. --------------------------------------------------------------------------Dozor nad činnost í dohodců ------------------------------------------------------------

4.24

Dozor nad činností dohodců vykonává bur zovní komora př ímo nebo
prostřednict vím bur zovního výboru a bur zovní kom isař.--------------------------

4.25

Poruší- li dohodce své povinnosti nebo nemůže -li po dobu delší než tř i
měsíce t yto povinnosti vykonávat, může burzovní komora pozastavit jeho
právo zprostředkovávat bur zovní obchody nebo jej bur zovní komora může
se souhlasem nebo na návr h bur zovního komisař e odvolat. Důvodem k
pozastavení práva zprostředkovat burzovní obchody nebo důvodem
odvolání dohodce dle tohoto odstavce m ůže být: ----------------------------------(a) bur zovní obchod zprostředkovávaný dohodcem nepr obíhá v souladu s
právním i nebo bur zovním i předpisy anebo hlediskem uvedeným v § 6
odst. 2 písm. b) Zákona, tzn., že bur zovní obchod by mohl ohrozit trh
základních surovin, s nimiž má být na burze obchodováno; ---- -------------(b) činnost dohodce není v souladu s právními n ebo bur zovním i předpisy. ----

4.26

Porušuje- li dohodce závažným způsobem nebo opakovaně své povinnosti,
bur zovní komora jej na návr h bur zovního komisaře nebo i bez tohoto návrhu
odvolá. V tomto př ípadě nemůže být tento dohodce znovu jmenován
dohodcem na bur ze po dobu tř í let. Důvodem k odvolání dohodce dle tohoto
odstavce je: ----------------------------------- --------------------------------------------(a) porušení povinnost i dohodce, byť j ednorázové, avšak závažným
způsobem - taková jednání, která se dot ýkaj í důvě r y v základní pr incipy
obchodování na bur ze a která především směřuj í k získán í
neoprávněných výhod nebo k poškození účastníků bur zovních obchodů,
popř. samotné bur zy, ------------------------------------ ----------------------------(b) opakovaná méně závažná porušení povinnost í - bez ohledu na to, zda
dohodce poruší st ejnou nebo různé povinnost i a nezáleží ani na
závažnosti takového jednání. -------------------------------------------------------

4.27

Bur zovní komora se souhlasem bur zovního komisař e odvolá dohodce,
pokud ztrat il předpoklady pro výkon činnost i dohodce. V rozhodnut í
bur zovní komora uvede důvod odvolání dohodce. Po dobu ř ízení o odvolání
dohodce se autom aticky pozastavuje právo dohodce zprostředkovávat
bur zovní obchody. --------------------------------- ---------------------------------------

4.28

Dohodce se může do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno
rozhodnut í bur zovní komory o jeho odvolání, domáhat, aby soud jeho
odvolání pr ohlásil za neplatné, odporuje - li zákonu nebo tomut o statutu. -----Bur zovn í shromáždění------------------------------------ -------------------------------

4.29

Bur zovní shr omáždění je shromážděním osob o právněných k burzovním
obchodům a dalších osob uvedených v t omto statutu, kterým bylo uděleno
oprávnění,
v
m ístnostech,
hodinách
urč ených
pro
uzavírání
a
zpr ostředkování bur zovních obchodů .------------------------------------------------

4.30

Bur zovního shr omáždění se mohou účastnit pouze t yto osoby: -----------------(a) zakladatelé a členové bur zy, členové bur zovní komory;----------------------(b) osoby s platným oprávněním k př íst upu na bur zov ní shromáždění
(vstupenkou);-------------------------------------------------------------------------(c) dohodci; ----------------------------------------------------------- ---------------------(d) zam ěstnanci bur zy, př í výk onu svých pr acovních povinnost i, které účast
na bur zovním shrom áždění př edpokládaj í; --------------------------------------(e) bur zovní komisař. ---- --------------------------------- --------------------------------

4.31

Osoby, které se účastní bur zovního shromážděn í, jsou povinny podrobit se
tomuto statutu, bur zovním pravidlům a bur zovním řádům, popř. dalším
pravidlům upravuj ícím průběh tohoto shromáždění. Pr ávo účast nit se
bur zovního shromáždění nezakládá právo uzavír at nebo zprostředkovávat
bur zovní obchody. ----------------------- --------------- ----------------------------------

4.32

Bur zovní shromáždění může probíhat i neprezenčním způsobem f ormou
zapojení do elektronického systému obchodování, kde osoby vstupuj ící do
tohoto systému se považuj í za účastníky bur zovního shromáždění. Bližší
podm ínky bur zovního shromáždění, jeho konání, jeho účastníků a využit í
elektronického systému obchodování určí burzovn í komora.---------------------

4.33

Vypušt ěno.

4.34

Vypušt ěno

4.35

Na bur zovním shr omáždění maj í vyhr azenou účast osoby oprávněné k
bur zovním obchodům i další osoby, jejichž př ít omnost je nutná pro
uskutečnění bur zovních obchodů. Účastnit se mohou i návštěvníci, kteří
nemaj í právo na bur ze obchodovat .---------------------------------------------------

4.36

Pravidla pr o průběh a f ormu bur z ovního shromáždění i chování osob na
bur zovním shromáždění určuj í bur zovní pravidla. ---------------------------------Oprávnění k př ístupu na bur zovní shromáždění ( vstupenky) ---- -----------------

4.37

Vstupenka opravňuj e osobu, která je dr žitelem p ř íslušného o právnění
(oprávnění k výr obě nebo zpracování zboží, jež je předmět em bur zovních
obchodů, anebo k obchodu s ním a ke službám, jež s obchodováním s t ímto
zbožím souvisej í bur zovním obchodům) k účast i na bur zovním shromáždění.
Vstupenka se vydává na dobu urči tou nebo na dobu neur čit ou, s možnost í

jej ího zrušení v souladu s bur zovním i pravidly. Tím nejsou dotčena
ustanovení o pozastavení práva nebo zákazu účasti na bur zovním
shromáždění. -------------------------------------------------------------------------- ---4.38

Žadatel o vstupenku i její dr žitel musí vyhovět požadavkům bur zy
(f inančním, technickým, odborným apod.), a to po celou dobu platnosti
vstupenk y. Je-li zř ízen garanční systém burzy, je účast v t omto syst ému
(včetně př ípadné platby do tohoto systému) vž dy př edpokladem vydání
vstupenk y. ---------------------------------------------- ------------------------------------

4.39

Vydání vstupenky je zpoplat něno , je-li t ak stanoveno bur zovním i pravidly .
Na vydání vstupenky není právní nárok. ----------------------------------------------------------

4.40

Vstupenka je nepřenosná. ---------------------------------------------------------------

4.41

Podrobnou úpr avu vstupenek včetně požadavků na žadat ele a dr žitele
vstupenek provede burzovní komora burzovním řádem či bur zovním i
pravidly.--------------------------Bur zovní obchody---- ---------------------------------------------------------------------

4.42

Bur zovním obchodem je koupě a prodej komodit zapsaných v obchodním
rejstř íku, pokud přij et í komodit k burzovnímu obchodu schválila bu r zovní
komora, a to osobami oprávněnými k burzovním obchodům sjednaným na
bur ze v době a způsobem určeným i pro burzovní shromáždění. Bur zovním
obchodem je i obchod uzavřený m imo burzu, pokud je obchod uzavřen
prostřednict vím elektronického systém u obchodov ání a cena z tohoto
obchodu zaznamenána př íslušným orgánem burzy. -------------------------------

4.43

Bur zovní obchody budou uzavírány pomocí elektronického systému
obchodování, pokud bude jeho zavedení schváleno bur zovní komorou a
specif ikováno v burzovních p ravidlech. Bur zovním obchodem jsou i
pomocné obchody uzavřené na bur ze, jež souvisej í s obchodovanými
komoditami.------------------------------------------------------- -------------------------

4.44

Bude- li na bur ze používán výhradně elektronický systém obchodo vání,
považuj í se za jednotlivé bur zovní obchody t y, které jsou v tomto systém u
uzavřeny v souladu s bur zovním i pravidly. -------------------------------------------

4.45

Bur zovní komora může pozastavit uzavír ání bur zovních obchodů na určitou
dobu, je-li ohrožen trh obchodované komodit y nebo hrozí -li účastníkům
tohoto trhu vznik újmy velkého rozsahu. --------------------------------------------Způsob stano vení a uveřejňování kursů ----------------------------------------------

4.46

Cena z bur zovního obchodu musí být zaznamenána způsobem určeným
zákonem, t ímto statutem a burzovními pravidly. ------------------------------------

4.47

Osoby, které jsou oprávněny sjednávat bur zovní obchody př ím o bez
prostřednict ví dohodců, jsou povinny oznám it uzavření t ohoto obchodu
postupem
podle
bur zovních pravidel
v době konání bur zovního
shromáždění, a je - li obchod uzavřen mimo bur zovní shromáždění, na
nejbližším
dalším
shromáždění.
O znamovací
povinnost
lze
plnit
prostřednict vím elektronického systému obchodování v souladu s
př íslušnými pr avidly bur zovní komor y. ------------------------------------------------

4.48

Kur z komodit a komoditních der ivátů, s nim iž je na bur ze obchodováno,
stanovuje elektronický syst ém obchodování způsobem popsaným v
bur zovních pravidlech v pr ůběhu i po skončení bur zov ního shromáždění na

základě údajů dohodců a členů bur zy, kteř í jsou oprávněni k přím ým
bur zovním obchodům, o cenách, za které bylo v období vym ezeném
statutem obchodováno. ---------------------------------------------------- -------------4.49

Kur zy uvádí bur zov ní komora v kurzovním listě, který se uveřejňuje v
souladu s bur zovním i pravidly. --------------------------------------------------------Bur zovní pravidla ------------------------------------------- ------------------------------

4.50

Bur zovním i pravidly jsou p ravidla uzavírání sm luv, jež j sou bur zovním i
obchody, jejich zprostředkování a plnění. --------------------------------------------

4.51

Bur zovní pravidla schvaluje bur zovní komora .-------------------------------------Disciplinární opatření --------------------------------------------------------------------

4.52

Všechny osoby opr ávněné k bur zovním obchodům a dohodci jsou povinni
dodr žovat Zákon, stanovy, statut, bur zovní pravidla a bur zovní řády. V
př ípadě jej ich porušení je generální sekretář bur zy oprávněn předlo žit
disciplinár nímu bur zovním u výboru, byl - li zř ízen, (dále jen „disciplinár ní
výbor“) tento př ípad k projednání. Disciplinární výbor př ípad porušen í
projedná způsobem blíže stanoveným v disciplinárním burzovním řádu.
Sankcí za porušení může být zejména od ebr ání a/nebo pozastavení k
př ístupu na bur zovní shromáždění a/nebo peněžit á sankce, jejíž uhrazení
může být podm ínkou práva účasti na bur zovním shromáždění. ------------------

4.53

Disciplinární opatření musí být uloženo do 1 roku ode dne, kdy se gener ální
sekretář bur zy o por ušení dozvěděl, ale ne později, než do 4 let ode dne,
kdy k porušení došlo.

4.54

Rozhodnut í o disciplinár ním opatření se doručuje do vlastních rukou. Proti
rozhodnut í se může post ižený odvolat do 7 dnů od doručení rozhodnut í.
Odvolání se doruču je generálnímu sekretáři bur zy a rozhoduje o něm
bur zovní komora. Odvolání má odkladný účinek. ----------------------------------Garanční systém bur zy------------------------------------------------------------------

4.55

Bur zovní komora je oprávněna zř ídit g aranční systém burzy. Bur zovní
komora je dále oprávněna řádem garančního systému stanovit výši a
pravidla poskytování př íspěvků do garančního systému bur zy a podm ínky
použit í prostředků z garančního systému bur zy. Je -li garanční systém
zř ízen, účast v něm j e podm ínkou účast i na bur zovních obchodech. -----------

5

HOSPOD AŘENÍ BURZY ----------------------------------------------------------------Pravidla hospodaření s majetkem-----------------------------------------------------

5.1

Bur za odpovídá za porušení sv ých závazků celým svým majet kem. ------------

5.2

Zdrojem majetku burzy jsou zejména vklady akcionář ů, vstupní poplatk y
členů ( zápisné), roční členské poplatky, poplatky z obchodování, ostatní
poplatky, dar y a dot ace. -------------------------------------- ---------------------------

5.3

Rozhodovat o použit í majetku bur zy , pokud rozhodnut í nespadá do
pravomoci valné hr omady, je opr ávněna bur zovní komora a v j í určeném
rozsahu generální sekretář, zaměst nanci bur zy a další osoby. Použit í
majetku může být podrobně upraveno bur zovním řáde m.-------------------------

5.4

Řádné hospodaření s majetkem zajišťuje generální sekretář burzy v rámci
rozpočtu schváleného valnou hromadou. Generální sekretář zajišťuje té ž

vypracování účetní uzávěrky a výr oční zprávy včetně zprávy plnění
rozpočtu, které předkládá ke schválení bur zovní komoře. Burzovní komora
je se svým stanoviskem předkládá ke schválení valné hr omadě. ---------------5.5

Členové bur zy neručí za závazky bur zy , nestanoví- li zákon jinak. -------------

6

Z ÁVĚREČN Á USTANOVENÍ -----------------------------------------------------------Zrušení, likvidace a zánik burzy -------------------------------------------------------

6.1

Bur za se zr ušuje a vstupuje do likvidace: -------------------------------------------(a) dnem uvedeným v usnesení val né hromady o zrušení bur zy, jinak dnem,
kdy bylo usnesení o zrušení bur zy přijato; --------------------------------------(b) dnem právní moci rozhodnut í př íslušného státního orgánu o odnět í
povolení k provozování bur zy, pokud se v r ozhodnut í nestanoví den
pozdější.--------------------------------------------------------------------------------

6.2

Dnem zrušení bur zy je zakázáno provádět na bur ze bur zovní obchody. -------

6.3

Likvidaci majetku bur zy provádí lik vidátor určený valnou hromadou v
rozhodnut í o zrušení bur zy nebo jmenovaný př íslušným st átním orgá nem v
jeho rozhodnut í.---------------------------------------------------------------------------

6.4

Likvidační zůst atek se rozdělí mezi akcionáře. ------------------------------------Ostatní ustanovení-- ------------ ---------------------------------------------------------

6.5

Není- li v konkrétním př ípadě uvedeno odlišně uveřejňuje bur za př ípadně jej í
orgány inf ormace podle tohoto statut u na svých webových stránkách
př ípadně též na webových stránkách třet ích osob. ---------------------------------

6.6

Bur zovní rozhodčí soud se nezřizuje. -------------------------- -----------------------

