
 

 

Znění s ta tutu s c hv álené v a lnou hrom adou dne 8.  9 .  2021  

(úč inné od 13.  10.  2021)  

 

S t a t u t 

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s. , 

jakožto komoditní burzy podle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  

 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1.1  Název komoditní burzy: POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.  s. (dá le 
jen „burz a“)  ----------------------------------------------------------------------------------  

1.2  Sídlo burzy:  110 05 P raha 1,  Rybná 14   ----------------------------------------------  

1.3  Druhy burz ovních obchodů:  --------------------------------------------------------------  

a)  obchody s kom oditami s  promptním  dodáním , -----------------------------------  

b)  termínované obchody s  komoditami – obchody s  komoditními deriváty ,  
které nejsou investičním i nást ro ji ,  -------------------------------------------------  

c) pomocné obchody uzavírané na burze, jež souvisejí s  komoditam i  
prodávanými na burze (zejména pojistné smlouvy,  smlouvy o uskladněn í,  
smlouvy o přepravě věci a sml ouvy zas íla te lské). ------------------------------  

1.4  Předmět burzovních obchodů (obchodované komodity , resp. podkladov á 
aktiva komoditn íc h der ivátů):  ------------------------------------------------------------  

a)  elektřina ,  ---------------------------------------------------------------------------------  

b)  plyn .  --------------------------------------------------------------------------------------  

1.5  Burza vznikla v souladu s § 44a odst. 6 zákona změnou právní formy původní 
komodi tn í burz y Energetic ká burza P raha  na akciovou společnost .  ------------     

 

2 ČLENSTVÍ NA BURZE  

2.1  Členy burzy jsou osoby určené  zákonem.  ---------------------------------------------  

2.2  Vypuštěno . ------------------------------------------------------------------------------------  

2.3  Zástupcům státu v burzovní komoře vzniká členství na burze dnem vzniku 
je jich č lenství v burzovní komoře. -------------------------------------------------------  

2.4  Osobám přijatým za člena burzy vzniká členství dnem uvedeným v rozhodnut í 
burzovní komory o přijetí nového člena, ne však dříve, než nabude účinnos t i  
udělené státní povolení k návrhu na  př i jet í za člena burz y.  ----------------------   

2.5  Generální sekretář burzy vede seznam členů burzy. Seznam členů burz y 
obsahuje: -------------------------------------------------------------------------------------  

a)  obchodní fi rmu,  název nebo jméno a př íjmení č lena burzy ,  ------------------  

b)  sídlo nebo adresu m ísta pobytu nebo bydliště č lena  burzy,  -----------------  
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c) kontaktní údaje na člena burzy (zejména telefonní čís lo, adres a 
elektronické pošty, popřípadě ID datové schránky) včetně uvedení 
kontaktní os oby,  ------------------------------------------------------------------------   

d)  datum a způs ob vzniku členství a  -------------------------------------------------  

e)  dalš í údaje určené burzovní komorou.  --------------------------------------------  

 

Přijímání nových členů  

2.6  Burzovní komora rozhoduje o přijetí další osoby za člena burzy na základě 
je j í žádosti .  -----------------------------------------------------------------------------------  

2.7  Žádost o č lenství na burze musí být podána v písemné formě burzovní komoře 
prostřednictvím generálního sekretáře  burzy. Žádost, popřípadě její přílohy ,  
musí obsahovat :  ----------------------------------------------------------------------------  

a)  identifikac i žadatele v rozsahu minimálně obchodní firma nebo název,  
identifikační čís lo (bylo- li přiděleno)  a sídlo v případě právnických osob,  
jméno, příjmení, datum narození a adresa místa pobytu nebo bydliš tě  
v př ípadě fyzických osob,  ------------------------------------------------------------  

b)  údaje o podnikatelské, popřípadě jiné činnosti žadatele, účetní závěrky  a 
výroční zprávy za tři  úč etní období  předcházej íc í datu  podání žádost i, ---  

c) popis podnikatels kého seskupení, jehož je žadatel č lenem, včetně jeho 
akcionářské,  resp. v lastnic ké struktury,  ------------------------------------------  

d)  odůvodnění žádosti s  popisem možného přínosu pro další rozvoj č innost i  
burz y.  -------------------------------------------------------------------------------------  

2.8  Spolu se žádostí musí žadatel na účet burzy složit finanční částku ve výš i  
odpovídaj íc í č lenskému vkladu (zápisnému) stanovenému pro dané období 
burzovní komorou anebo prokázat schopnost uhradit č lenský vklad náhradním  
způsobem. O přípustnosti využití splacení č lenského vkladu konkrétním  
náhradním způsobem rozhoduje burzovní komora. Žadatel je povinen 
prokázat původ finančních prostředků způsobem dle zákona č.  253/2008 Sb. ,  
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financován í 
terorismu, ve znění pozdějš ích předpisů .  ---------------------------------------------   

2.9  Burzovní komora rozhodne o žádosti o č lenství na základě vyjádření valné 
hromady burzy. Žádost, včetně příloh, je burzovní komora oprávněna 
uveřejnit v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy. Stejný 
postup platí o informacích poskytnutých členy v souladu s č lánkem 2.11  
a 2 .19.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

2.10 Burzovní komora je při rozhodování o žádosti zcela nezávis lá, v úvahu vezme 
zejména optimální rozsah členské základny s  ohledem na současný 
a budoucí rozvoj burzy, transparentnost vlastnické struktury č lenů, integr i tu  
trhu, potřebu kapitálových zdrojů a další zájmy burzy. Na členství na burz e 
není právní nárok.  --------------------------------------------------------------------------  

2.11 Burzovní komora si může pro své rozhodování o žádosti vyžádat dalš í 
pot řebné podklady .  -------------------------------------------------------------------------  

2.12 Vyhoví- li burzovní komora žádosti, určí ve svém rozhodnutí den, ke kterém u 
vzniká členství; takový den nesmí předcházet dni, kdy nabude účinnos t i  
udělené státní povolení k návrhu na př i jet í za člena burz y.  ----------------------  
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2.13 Pokud burzovní komora žádost zamítne, může žadatel ve lhůtě 15 dnů podat  
odvolání adresované burzovní komoře, které přezkoumá valná hromada burz y 
po vyjádření burzovní komory. Odvolání má odkladný účinek. Rozhodnut í 
va lné hromady o odvolání je konečné .  -------------------------------------------------  

2.14 Pokud je žádost konečným způsobem valnou hromadou zamítnuta, může 
žadatel novou žádost podat nejdříve po uplynutí jednoho roku od okamžiku 
konečného zamítnutí žádosti valnou hromadou. Po konečném zamítnut í 
žádosti valnou hromadou vrátí burza žadateli žádost včetně jejích příloh a  
složenou finanční částku odpovídaj íc í výši č lenského vkladu, popřípad ě 
členský vklad složený náhradním způsobem  podle rozhodnutí burzovní 
komory, byl- li  ke dn i zam ítavého roz hodnut í va lné hromady uhraz en .  ---------   

2.15 Žádost může být zpoplatněna , je-li tak stanoveno burzovním řádem. Je- l i  
takový poplatek stanoven, orgány burzy žádost neprojednaj í , dokud není 
poplatek uhrazen.  Poplatek za projednání žádosti  je nevratný . ------------------  

2.16 Burzovní komora může prostřednictvím burzovního řádu určit podrobnějš í 
pravid la pro při j ímání nových členů včetně dalš ích náležitost í žádost i.  -------  

2.17 Za člena burzy může být přijata i osoba, která nemá oprávnění k  výrobě nebo 
zpracování zboží, jež je předmětem burzovních obchodů, anebo 
k obchodování s ním a ke službám, jež s obchodováním s tímto zbožím  
souvise j í. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

Práva a povinnosti členů burzy 

2.18 Člen burzy má za podmínek vymezených zákonem, tímto statutem  a dalším i  
burzovními  vni třn ím i předpis y právo   ---------------------------------------------------  

a)  být vo len do orgánů burzy a  --------------------------------------------------------  

b)  účastn it  se burz ovního  shrom áždění. ----------------------------------------------  

2.19 Člen burzy je za podmínek vymezených zákonem, tímto statutem a dalším i  
burzovními  vni třn ím i předpis y povinen:  ------------------------------------------------  

a)  uhradit zápisné a platit roční č lenský příspěvek ve výši a ve lhůtě 
stanovené burzovní komorou v burzovním řádu; tato povinnost se 
nevztahuje na zástupc e státu v burzovní komoře , ------------------------------  

b)  řídit se zákonem, tímto statutem, stanovami, burzovními vnitřn ím i  
předpisy a rozhodnut ími  orgánů burzy vydaných na je j ich základě , --------  

c) podílet  se na dalš ím rozvoji  burzy ,  ------------------------------------------------  

d)  oznamovat generálnímu sekretáři burzy změny údajů evidovaných o něm 
v seznamu č lenů burzy a  -------------------------------------------------------------  

e)  oznamovat burzovní komoře jakékoli změny ve skutečnostech, které byly 
obsahem žádost i o č lenství na burze .  ---------------------------------------------  

 

Zánik členství  

2.20 Členství na burze s výj imkou zástupců státu v burzovní komoře zaniká :  ------  

a)  výpovědí,  ---------------------------------------------------------------------------------  

b)  vyloučením z  burzovních obchodů ,  ------------------------------------------------  
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c) smrtí,  --------------------------------------------------------------------------------------  

d)  zánikem právnické osoby, nerozhodne - li burzovní komora, že členství 
přecház í na právního nástupce , nebo  --------------------------------------------  

e)  vyloučením .  ------------------------------------------------------------------------------  

2.21 Zástupci státu v burzovní komoře zaniká členství na burze pouze zánikem  
členství v burzovní komoře; čl. 2.22 až 2.27 se použijí pouze na ty členy 
burz y, kteř í ne jsou zástupci  státu v burzovní komoře.   ----------------------------  

2.22 Člen burzy může své členství na burze vypovědět písemnou výpověd í 
doručenou burzovní komoře prostřednictvím generálního sekretáře burzy.  
Výpovědní doba činí šest měsíců a běží od prvního dne měsíce následujíc íh o 
po doručení výpovědi  burze .  -------------------------------------------------------------   

2.23 Burzovní komora může člena burzy vyloučit, jestliže závažným způsobem  
porušuje s voje povinnos ti , ze jména pak  ----------------------------------------------  

a)  je- li  v prodlení s placením  ročního č lenského př íspěvku, nebo  ------------  

b)  neplní- li řádně a včas své informační povinnosti podle č l . 2.19 písm. d)  
nebo e) .  ----------------------------------------------------------------------------------   

2.24 Burzovní komora může člena burzy též vyloučit, jestliže u něj došlo k takové 
změně skutečností, které byly předmětem žádosti o č lenství, že by podle 
stanoviska burzovní komory taková žádost byla v  době, kdy o ní bylo  
rozhodnuto,  zam ítnuta.   -------------------------------------------------------------------   

2.25 Rozhodnutí o vyloučení musí být přijato do jednoho roku ode dne, kdy se 
burzovní komora o porušení povinnosti  dozvěděla, nejpozději však do čtyř le t  
ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Rozhodnutí o vyloučení musí být  
doručeno písemně, a to prostřednictvím datové schránky, pokud je č len burz y 
jejím držitelem, nebo na adresu sídla, popřípadě adresu místa poby tu nebo 
bydliště č lena burzy uvedenou v seznamu členů burzy, anebo předáno 
osobně členovi burzy na zasedání kteréhokol i orgánu burzy nebo 
na burzovním shromáždění.  --------------------------------------------------------------  

2.26 Člen burzy může do jednoho měsíce ode dne doručení rozhodnutí o vylouč ení 
podat  va lné hromadě návrh na jeho přezkoumání.  ----------------------------------  

2.27 Zánikem členství na burze není dotčena povinnost č lena burzy uhradi t  
členský příspěvek za celé období. Osoba, jejíž č lenství na burze zanik lo ,  
nemá právo na vrácení č lenského příspěvku, zápisného ani jiných poplatků  
stanovených vni třn ím i předpisy burzy .  -------------------------------------------------  

 

3 ORGÁNY BURZY  

3.1  Orgány burzy jsou: --------------------------------------------------------------------------  

a)  valná hromada ,  -------------------------------------------------------------------------  

b)  burzovní komora ,  ----------------------------------------------------------------------  

c) dozorč í r ada,  ---------------------------------------------------------------------------  

d)  generální sekretář  burzy a  ----------------------------------------------------------  

e)  dalš í orgány,  ze jména burzovní výbory .  ------------------------------------------  
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3.2  Členy orgánů společnosti mohou být fyzické a právnické osoby způsobi lé  
k řádnému plnění jim svěřených úkolů na základě svých odborných znalos t í 
a zkušenost í, sp lňu j íc í pož adavky podle právníc h předpisů.  --------------------  

 

V a l n á   h r o m a d a 

Působnost valné hromady 

3.3  Valná hromada je nejvyšším orgánem burzy. Jedná a rozhoduje ve všech 
věcech, které náleží do její výlučné působnosti podle právních předpis ů 
upravujíc ích postavení valné hromady burzy ve smyslu tohoto statutu nebo 
podle tohoto statutu.  ----------------------------------------------------------------------  

3.4  Do působnos ti  valné hromady nálež í:  --------------------------------------------------  

a)  rozhodnutí o změně stanov, nejde- li o změnu, ke které došlo na základě 
jiných právních skutečností, nebo, nejde- li o změnu v důsledku zvýšení 
základního kapitálu rozhodnutím burzovní komory podle § 511 zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích  (zákon o obchodníc h 
korpo rac ích), ve znění pozdějš ích předpisů (dá le jen „ZOK“) ,  --------------  

b)  rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu č i o možnosti započtení 
peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení 
emisního kursu , -------------------------------------------------------------------------  

c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle 
§ 286 ZOK, -------------------------------------------------------------------------------  

d)  rozhodnutí o nabytí vlastních akcií, nejedná - li se o nabytí akcií podle 
§ 304 až  § 306 ZOK ,  ------------------------------------------------------------------  

e)  rozhodnutí o přeměně burzy za podmínky udělení nezbytných státníc h 
povolení př ís luš nými  orgány veře jné moci ,  --------------------------------------  

f)  rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,  jmenování a odvolání 
likvidátora, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu 
na použi t í l ikv idač ního z ůstatku ,  ---------------------------------------------------  

g)  schválení nepeněž itého vkladu př i z výšení základního kapitálu ,  -----------  

h)  rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání 
vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, nebo o vyloučení nebo omezení 
přednostního práva na upisování nových akci í podle § 488 ZO K,  ----------  

i)  rozhodnutí o vydání opčních listů pro uplatnění přednostního práva  
na získání vyměnitelnýc h a prioritních dluhopisů, na upisování akc i í 
při uplatnění práv z prioritních dluhopisů anebo na upisování akcií při  
zvýšení z ákladního kapi tá lu  burzy,  ------------------------------------------------  

j)  rozhodnutí o vydání jiných druhů akcií, o omezení převoditelnos ti akc i í 
na jméno a o změně tohoto omezení, o změně práv spojených s určitým  
druhem akcií, o spojení č i štěpení akcií a o vydání hromadné listiny 
nahrazuj íc í akcie,  ----------------------------------------------------------------------  

k)  volba a odvolání č lenů burzovní komory s  výjimkou členů burzovní komory 
jmenovaných přís lušným orgánem státní správy podle § 11 odst. 2 
zákona ,  -----------------------------------------------------------------------------------  

l)  volba a odvolání č lenů dozorč í rady ,  ----------------------------------------------  

m) rozhodování o odměňování č lenů burzovní komory, generálního sekretáře  
a členů dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných mezi 
společností a č leny burzovní komory , generálním sekretářem  a členy  
dozorčí rady, rozhodování o jakémkoli dalším plnění, na které neplyne 
právo z  právního předpisu, poskytovaném členům burzovní komory  
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a dozorčí rady, jde- li o plnění nezahrnuté ve smlouvách o výkonu funkc e 
nebo nejsou- l i t yto  smlouvy uzavřeny,  --------------------------------------------  

n)  schválení zprávy burzovní komory o podnikatelské činnosti burzy 
a o  stavu je j ího m ajetku ,  -------------------------------------------------------------  

o)  schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní 
závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,  
rozhodnut í o rozdělení z is ku nebo o úhradě ztrá ty a stanovení tantiém ,  -  

p)  zřízení nebo zrušení rezervních fondů,  dalších účelových fondů 
naplňovanýc h ze zisku, jakož i stanovení pravidel jejich doplňován í 
a použ it í; rozhodnut í o př ídě lech do fondů a o je jic h čerpání, --------------  

q)  schválení ročn ího podnikatels kého p lánu burzy a jeho změn ,  ---------------  

r) schválení střednědobého podnikate lského plánu burzy jako rámce 
podnikání burz y a jeho změn,  -------------------------------------------------------  

s) ustanovení auditora burzy, -----------------------------------------------------------  

t)  při j ímat statut burzy a jeho změny,  ------------------------------------------------  

u)  přezkoumávat na žádost dotčené osoby rozhodnutí burzovní komory nebo 
předsedy burzovní komory,  

v)  schvalovat volební řád pro volby do orgánů burzy,  

w) rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí burzovní komory o zamítnut í 
žádosti o č lenství na burze,  

x)  volit a odvolávat generálního sekretáře burzy,  

y)  udělovat a odvolávat prokuru,  

z) schvalovat roční rozpočet burzy na následujíc í obchodní rok, včetně 
všech jeho změn,  

aa)  schvalovat uzavírání a ukončování všech smluv a ujednání, u kterýc h 
hodnota jejich předmětu převyšuje částku 500 000 EUR v  každém  
jednotlivém případě nebo u nichž očekávaná roční platba v  každém  
jednotlivém případě převyšuje částku 100  000 EUR; to platí i pro jakékol i  
změny těchto smluv nebo ujednání, pokud změna má vliv na tyto hodnoty ,   

bb)  schvalovat půjčky poskytované burzou, ledaže půjčka je součást í 
schváleného rozpočtu burzy,  

cc) rozhodovat o nahrazení stávajícího elektronického systému pro uzavírání 
burzovních obchodů jiným systémem ,  

dd)  rozhodovat o změně osoby, poskytujíc í na trhu burzy službu clearingu 
účastníkům obchodování nebo službu centrální protistrany ,  

ee)  rozhodovat o nabytí nebo pozbytí podílu burzou v jiných osobách, včetně 
zakládání a rušení podniků a poboček,   

ff)  rozhodovat o dalších otázkách, které zákon, ZOK nebo stanovy POWER 
EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.  s., jako akciové společnosti zahrnuj í 
do působnosti valné hromady pro případy jednání na burze nebo 
zajišťování její č innosti.    

3.5  Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které j í 
nesvěřuje zákon, ZOK nebo stanovy POWER EXCHANGE CENTR AL 
EUROPE,  a. s. , jako akciové společnosti .  --------------------------------------------  

3.6  Práva a povinnosti akcionářů, popřípadě jejich zástupců, realizovaná na 
valné hromadě upravují stanovy POWER EXCHANGE CENTR AL 
EUROPE,  a. s. , jako akciové společnosti .  -------------------------------------------  

3.7  Vypuštěno.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.8  Vypuštěno . ------------------------------------------------------------------------------------   
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3.9  Otázky týkající se účasti osob na valné hromadě a náležitosti lis tiny 
přítomných upravují stanovy POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,  a. s.,  
jako akciové společnosti .  -----------------------------------------------------------------  

3.10 Vypuštěno. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Svolávání a jednání valné hromady 

3.11 Pravidla pro svolávání a jednání valné hromady určují stanovy  POWER 
EXC HANGE CENTR AL EUROPE, a.  s.,  jako akciové společnost i . -----------------  

 

B u r z  o v  n í   k o m o r a 

Postavení a působnost burzovní komory 

3.12 Burzovní komora je  sta tutárním orgánem burz y, jež  ř íd í č innost  burzy.  -------  

3.13 Burzovní komora rozhoduje o všech záležitostech burzy, pokud nejs ou 
zákonem, ZOK, tímto statutem nebo stanovami vyhrazeny do působnos t i  
va lné hromady nebo doz orč í r ady .  ------------------------------------------------------  

3.14 Stanovy nebo rozhodnutí valné hromady mohou omezit právo člena burzovní 
komory jednat za burzu, avšak tato omezení nejsou účinná vůči třet ím  
osobám .  ---------------------------------------------------------------------------------------  

3.15 Burzovní komora zabezpečuje obchodní vedení burzy včetně řádného vedení 
účetnictví burzy. -----------------------------------------------------------------------------   

3.16 Do působnos ti  burzovní komory nálež í ze jména :  ------------------------------------  

a)  zajišťovat zpracování a předkládat dozorčí radě  k přezkoumání a valné 
hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě  
i mezitímní, účetní závěrku s návrhem na rozdělení z isku nebo úhrady 
ztráty,  -------------------------------------------------------------------------------------  

b)  předkládat valné hromadě jedenkrát ročně zprávu o podnikate ls ké 
činnosti  burzy a o stavu jej ího majetku,  ------------------------------------------  

c) zajišťovat zpracování podkladů a schvalovat veškeré dokumenty, které 
jsou předkládány valné hromadě, včetně podkladů pro změnu přijatýc h 
rozhodnut í,  pokud jej ich předkládání není v působnost i dozorč í r ady ,  ----  

d)  zabezpečovat rea liz aci r ozhodnut í va lné hromady ,  ----------------------------  
e)  předkládat dozorčí radě k projednání, popřípadě ke schválení, záležitost i ,  

které d le  těchto stanov jsou v půs obnost i dozorč í r ady,  ----------------------  
f)  rozhodovat v rámci valnou hromadou schválených pravidel o čerpání 

ostatníc h fondů společnost i naplňovaných ze zisku , ---------------------------  
g)  schvalovat vn itř n í pracovněprávní předpisy, u  n ichž si  to vyhradí , ---------  
h)  navrhovat  va lné hromadě auditora na ověření úč etní závěrky , --------------  
i)  zpracovat zprávu o vztazích podle § 82 ZOK, která je připojena k výroč ní 

zprávě burzy,  ----------------------------------------------------------------------------   
j)  volit a odvolávat ze svého středu předsedu a místopředsedu burzovní 

komory,  -----------------------------------------------------------------------------------  
k)  rozhodovat na základě žádosti o přijetí další osoby za člena burzy 

a o vyloučení č lena burzy na základě závažného neplnění jeho 
povinnost í,  -------------------------------------------------------------------------------  

l)  navrhovat valné hromadě změny statutu, zrušení burzy  a osobu nebo 
odměnu l ikv idátora ,  --------------------------------------------------------------------   

m) rozhodovat o použití majetku burzy , pokud takové rozhodnutí nespadá 
do půs obnost i va lné hrom ady,  ------------------------------------------------------  
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n)  určovat za jakých podmínek lze vydat vstupenky na burzovní 
shromáždění,  ----------------------------------------------------------------------------  

o)  činit opatření pro zachovávání pořádku na burzovním shromáždění 
a čestnost i burz ovních obchodů ,  ---------------------------------------------------  

p)  přijímat burzovní pravidla a jejich změny a určovat způsob evidenc e 
burzovních obchodů ,  ------------------------------------------------------------------  

q)  jmenovat a odvolávat se souhlasem burzovního komisaře burzovní 
dohodc e a vykonávat nad nim i dohled , --------------------------------------------  

r) zakázat č lenovi  burzy navštěvovat burz ovní s hromáž dění,  ------------------  
s) povolovat č innost s oukromých dohodců na burze ,  -----------------------------  
t)  stanovit  a  uveře jňovat  kursy komodit  a  komodit n ích der ivátů,  --------------  
u)  voli t a odvolávat č leny burzovníc h výborů , ---------------------------------------  
v)  vydávat podrobná pravidla pro jednotlivé oblasti své působnos t i  

vymezené ve statutu, zejména pro přijímání nových členů, pro vydávání 
vstupenek na burzovní shromáždění, pro obsazování burzovních výborů,  
poplatkový řád, d iscip l inární řád , ---------------------------------------------------  

w) rozhodovat o výši a lhůtě splatnosti ročních členských příspěvků 
a zápisného,  -----------------------------------------------------------------------------  

x)  stanovit  výši  burzovníc h poplatků a podm ínky je j ich placení ,  ---------------  
y)  plnit další povinnosti, které do výlučné působnosti burzovní komory 

svěřuje občanský zákoník nebo ZOK .  ---------------------------------------------  
 
3.17 Burzovní komora se při své činnosti řídí právními předpisy , stanovam i  

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s., jako akciové společnos t i  
a tímto statutem. Při dodržení zásad podle věty první se burzovní komora 
dále řídí a pokyny valné hromady. Burzovní komora rozhoduje o všech 
záležitostech burzy, pokud nejsou právním předpisem , stanovami nebo tím to 
statutem vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady nebo jiného 
orgánu burz y.  --------------------------------------------------------------------------------  

 

         Jednání o protestu proti rozhodnutí burzovní komory 

3.18 Osoba, která byla přímo dotčena na svých právech rozhodnutím burzovní 
komory nebo předsedy burzovní komory, může požádat valnou hromadu 
o přezkoumání tohoto rozhodnut í .  ------------------------------------------------------  

3.19 Žádost o přezkoumání rozhodnutí podle č l. 3.18 musí být podána písem nou 
formou burzovní komoře, a to nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnut í .  
Burzovní komora žádost projedná na svém nejbližším zasedání a se svým  
vyjádřením jej postoupí valné hromadě. Pokud jsou pro vyjádření burzovní 
komory nezbytné doplňujíc í informace a stanoviska, potom je žádos t  
pro jednávána i na  následuj íc í schůz i burzovní komory. ---------------------------  

 

Složení, ustavení a funkční období burzovní komory 

3.20 Burzovní komora je tříč lenná. Dva členové jsou voleni a odvoláváni valnou 
hromadou. Jeden člen je jmenován a odvoláván přís lušným orgánem státní 
správy. Členem burzovní komory nemůže být volen ani jmenován státní nebo 
jiný zaměstnanec  ústředního orgánu státní správy České republiky. Členem  
burzovní komory může být jen fyzická osoba starší 21 let, která svým i  
osobními vlastnostmi a odbornou způsobilostí zaručuje řádný výkon funkc e  
člena burz ovní komory.  --------------------------------------------------------------------  
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3.21 Funkční období č lena burzovní kom ory je tříleté. Funkce člena burzovní 
komory zaniká volbou nového člena burzovní komory, nejpozději však 
uplynutím jeho funkčního období. Opětovné zvolení za člena burzovní komory 
je m ožné .  -------------------------------------------------------------------------------------  

3.22 Člen burzovní komory může ze své funkce odstoupit , je však povinen to  
oznámit orgánu, který ho zvolil nebo jmenoval. Tento orgán musí odstoupení 
z funkce projednat do 3 měsíců poté, kdy mu odstoupení bylo oznámeno ,  
nepožádal- li odstupující č len o jiný okamžik zániku funkce a přís lušný orgán 
toto schválil. Výkon funkce člena burzovní komory končí dnem, kdy 
odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který jej zvolil nebo 
jmenoval, pokud nebyl postupem dle předchozí věty stanoven jiný okamž ik 
zániku funkce.  -------------------------------------------------------------------------------  

3.23 Uplyne- li funkční období č lena burzovní komory  zvoleného valnou hromadou,  
odstoupí-li č len burzovní komory zvolený valnou hromadou z  funkc e,  
popřípadě skončí- li jinak výkon funkce člena burzovní komory  zvoleného 
valnou hromadou, musí být nový člen burzovní komory zvolen valnou 
hromadou do dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Nekles l - l i  
počet č lenů burzovní komory zvolených valnou hromadou pod polovinu, může 
burzovní komora jmenovat náhradní č leny do příštího zasedání valné 
hromady. Kooptovaný člen má všechna práva řádného člena burzovní komory.  
Na nejbližší valné hromadě však musí být tento nový člen valnou hromadou 
za člena burzovní komory potvrzen, popř ípadě musí být zvolen nový člen 
burzovní komory. V případě člena burzovní komory jmenovaného přís luš ným  
orgánem státní správy se v případech jmenování, odvolání neb odstoupení 
z funkce člena burzovní komory postupuje v  souladu se zákonem, způsobem  
vyluč uj íc ím  ohrož ení č innosti  burzovní komory .  -------------------------------------  

  

Odpovědnost, zákaz konkurence a střet zájmů členů burzovní komory 

3.24 Členové burzovní komory jsou povinni vykonávat svou funkci s potřebným i  
znalostmi, pečlivostí a s péčí řádného hospodáře  a současně zachovávat  
mlčenlivost o důvěrných informacích a  o skutečnostech, jejichž prozraz ení 
tře t ím os obám by mohlo burz e způsobit  škodu. --------------------------------------  

3.25  Člen burzovní komory, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, vydá 
burze prospěch, který v souvis losti s takovým svým jednáním získal. Není - l i  
vydání prospěchu možné, nahradí ho člen burzovní komory burze v penězíc h .  

3.26 Každý, kdo pomocí svého vlivu na burze rozhodujícím významným způsobem  
ovlivní chování burzy (dále jen „ovlivněná osoba“) k její újmě, tuto újm u 
nahradí, ledaže prokáže, že mohl při svém ovlivnění v dobré víře rozumně 
předpokládat, že jedná informovaně a v  obhajitelném zájmu ovlivněné osoby .  

3.27 Členové burzovní komory odpovídaj í burze za škodu dle přís lušnýc h 
ustanovení ZOK .  ----------------------------------------------------------------------------  

3.28 Za škodu způsobenou burze plněním pokynu valné hromady odpovídaj í  
č lenové burzovní komory jen, je- li pokyn valné hromady v rozporu s  právním i  
předpisy .  --------------------------------------------------------------------------------------  

3.29 Odpovědnost č lenů burzovní komory ve zvláštních případech je stanovena 
zejména ZOK.  --------------------------------------------------------------------------------  

3.30 Vypuštěno .  -----------------------------------------------------------------------------------  

3.31 Vypuštěno .  -----------------------------------------------------------------------------------  
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3.32 Zákaz konkurence člena burzovní komory se řídí přís lušnými ustanovením i  
ZOK.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

3.33 Člen burzovní komory je povinen oznámit dozorčí radě výkon funkc e 
statutárního orgánu, č lena statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné  
právnické osoby.  ----------------------------------------------------------------------------  

3.34 Dozví- li se č len burzovní komory, že při výkonu jeho funkce může dojít ke 
střetu jeho zájmu nebo zájmů osob členovi burzovní komory blízkých nebo 
osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem burzy, informuje o tom bez  
zbytečného odkladu písemnou formou ostatní č leny burzovní komory a  
dozorč í r adu.  ---------------------------------------------------------------------------------  

3.35 Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit č lenu 
burzovní komory zvolenému valnou hromadou výkon jeho funkce, pokud tento 
člen burzovní komory oznám í střet  zájm u podle předcházej íc ího odstavce .  --  

 

Zasedání a rozhodování burzovní komory 

3.36 Burzovní komora se schází podle potřeby. Svolává ji její předseda nebo jím  
pověřený člen burzovní komory. Na písemnou žádost minimálně 2 členů 
burzovní komory je předseda nebo jím pověřený člen burzovní komory 
povinen svolat zasedání burzovní komory tak, aby toto jednání proběhlo do15 
dnů od doručení takové žádosti. Žádost musí obsahovat odůvodnění a návrh 
programu jednání.  --------------------------------------------------------------------------  

3.37 Písemná pozvánka na zasedání burzovní komory musí obsahovat program  
jednání, termín a místo zasedání a musí být doručena jednotlivým členům  
burzovní komory a burzovnímu komisaři nejpozději 5 dní před konáním  
zasedání, pokud program a termín jednání nebyly oznámeny na předchoz ím  
zasedání všem členům burzovní komory.  O záležitostech, které nebyly 
zařazeny do programu jednání, může burzovní komora rozhodovat, pouz e 
pokud jsou přítomni všichni č lenové burzovní komory.  Písemná pozvánka 
může být č lenům burzovní komory doručena jakoukoliv prokazatelnou formou,  
a to vedle využití s lužeb držitele poštovní licence zejména prostřednic tv ím  
veřejné datové sítě, na elektronickou adresu člena burzovní komory,  
s využi t ím datové schránky,  fax em nebo dálnopisem . ------------------------------  

3.38 Zasedání burzovní komory řídí její předseda nebo jím pověřený člen burzovní 
komory.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

3.39 Pro zasedání a rozhodování burzovní komory se vzhledem k  počtu členů 
burzovní komory a jejich zastoupení podle jejich zvolení valnou hromadou 
nebo jmenování přís lušným státní orgánem využijí přiměřeně následuj íc í 
zásady vycházejíc í z  úpravy vztahů vážících se k zasedání a rozhodován í 
burzovní komory stanovených z ákonem:  ----------------------------------------------  

a)  není- li s tanoveno jinak, může burzovní komora zasedat, je - li přítom na 
nadpoloviční většina členů burzovní komory zvolených valnou hromadou 
i nadpoloviční větš ina členů jmenovaných př ís lušným s tátním orgánem ,  -   

b)  není- li s tanoveno jinak, je k rozhodnutí burzovní komory zapotřebí 
souhlasu nadpoloviční většiny hlasů př ítomných členů , ----------------------  

c) rozhoduje- l i burz ovní komora o  -----------------------------------------------------  

1.  volbě nebo odvolání předsedy burzovní komory  nebo generálníh o 
sekretáře burzy,  ----------------------------------------------------------------  

2.  při je t í nebo změně burz ovních pravide l,  nebo ---------------------------  
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3.  protestu proti rozhodnutí burzovních výborů nebo předsedy 
burzovní komory, jež se týkají oprávnění obchodovat na burze nebo 
burzovních obchodů ,  ----------------------------------------------------------  

jsou tato rozhodnutí platná pouze v případě, že burzovní komora 
rozhoduje za přítomnosti alespoň dvou třetin svých členů zvolenýc h 
valnou hromadou i jmenovaných přís lušným státním orgánem a  pro přije t í 
rozhodnut í hlasovaly a lespoň dvě t řet iny př ítomnýc h členů ,  -----------------  

d)  při  rovnost i hlasů rozhoduje hlas předsedaj íc ího .  ------------------------------  

3.40 Aplikace zásad podle čl. 3.39 s  využitím č l. 3.20 věty první v případě burz y 
znamená, že její burzovní komora může ve všech případech fakticky zasedat  
pouze, jsou- li přítomni všichni její č lenové, a k rozhodnutí burzovní komory 
je ve všech případech zapotřebí souhlasu všech jejich č lenů.  

3.41 Zasedání burzovní komory se s poradním hlasem může účastnit i generá ln í 
sekretář burzy. Zasedání burzovní komory se mohou dále účastnit i dalš í 
osoby přizvané burzovní komorou . 

3.42 O průběhu zasedání burzovní komory a o jejich rozhodnutích se pořiz u je  
zápis podepsaný předsedajíc ím  a zapisovatelem. V zápisu se jmenovi tě  
uvedou členové burzovní komory, kteří hlasovali proti jednotl iv ý m  
rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování.  Má- li některý č len odlišné stanovis ko 
k některému projednávanému bodu pořadu jednání, musí být jeho stanovis ko 
na jeho žádost zaznamenáno do zápisu. Kopii zápisu obdrží každý člen 
burzovní komory .  ----------------------------------------------------------------------------   

3.43 Burzovní komora může rozhodovat i mimo zasedání, a to formou písemného 
hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky  nebo 
prostřednictvím veřejné datové sítě  (telefon, fax, e-mail, datová schránka  
apod.), pokud s tím souhlasí všichni její č lenové. Platí, ž e člen, který hlasoval  
pro nebo proti přijetí návrhu anebo se hlasování výslovně zdržel ,  
s rozhodováním mimo zasedání souhlasí. Hlasujíc í se považují za přítom né.  
Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbliž š ího 
zasedání burzovní komory.  ---------------------------------------------------------------  

3.44 Burzovní komora může přizvat na své zasedání podle své úvahy i č leny 
dozorčí rady, zaměstnance burzy nebo jiné osoby. Pro zaměstnance burzy je  
pozvání závaz né .  ---------------------------------------------------------------------------  

3.45 Zasedání burz ovní komory se může účastni t dozorč í r adou určený je j í č len. -   

3.46 Účastnit se jednání a hlasovat na burzovní komoře lze i s  využi t ím  
technických prostředků umožňujících přenos obrazu a zvuku nebo i pouz e 
zvuku v reálném čase, pokud tyto prostředky budou jasně identifiko va t  
hlasující osobu (obrazem, zvukem).  V takovém případě se takto hlasuj íc í 
č len bude považovat za přítomného. O účasti č lena burzovní komory 
na jednání burzovní komory formou vzdáleného přístupu podle věty první 
musí být proveden záznam v zápisu z  přís lušného jednání burzovní komory . 

 

D o z o r č í   r a d a 

Postavení a působnost dozorčí rady 

3.47 Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. D ozorčí rada dohl íž í 
na výkon působnosti burzovní komory a na činnost burzy. 
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3.48 Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů 
týkajících se činnosti burzy a kontrolovat , zda účetní zápisy jsou vedeny 
řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatels ká činnost burzy děje 
v souladu s právními předpisy, stanovami  POWER EXCHANGE CENTR AL 
EUROPE, a. s., jako akciové společnosti  a pokyny valné hromady. Doz orč í 
rada má právo si vyžádat pro svou kontrolní č innost informace od auditora 
burz y a průběžně s  ním spolupracovat.  ------------------------------------------------  

3.49 Dozorč í radě př ís luš í  dále ze jména :  ----------------------------------------------------  

a) kontrolovat při dohlédací č innosti výkon působnosti burzovní komory,  
zejména plnění úkolů uložených burzovní komoře rozhodnutím valn é  
hromady, dodržování stanov POWER EXCHANGE CENTR AL 
EUROPE, a. s., jako akciové společnosti a právních předpisů burzou,  
podnikatels kou činnost burzy, stav jejího majetku, její pohledávky a  
závazky, vedení a průkaznost účetnictví a informovat valnou hromadu 
o výsledcích, závěrech a doporučeních vyplývaj íc íc h z kontrolní č innost i ,
 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně 
i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení z isku nebo jinýc h 
vlastních zdrojů nebo na nebo na úhradu ztráty a předkládat své vyjádření  
valné hromadě ,  -------------------------------------------------------------------------  

c) informovat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy burzy, o svých 
zjištěních a navrhovat jí potřebná opatření k nápravě zjištěnýc h 
nedostatků ,  ------------------------------------------------------------------------------  

d) zastupovat burzu prostřednictvím svého určeného člena ve sporu 
zahájeném proti č lenům burzovní komory v řízení před soudy a jiným i  
orgány, ------------------------------------------------------------------------------------  

e)  svolávat va lnou hromadu za podm ínek stanovených ZOK ,  -------------------  
f) na vymezenou dobu pozastavit  č lenovi voleného orgánu při střetu zájmů 

výkon jeho funkce ,  ---------------------------------------------------------------------   
g) vykonávat da lš í působnost , kterou j í svěřu je  ZOK. -----------------------------  

 
3.50 Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, pokud jsou 

v souladu s  právními  předpis y.  ----------------------------------------------------------  

 

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady 

3.51 Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.   
Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem burzovní komory, prokuris tou 
nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem  
burz y.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

3.52 Funkční období č lenů dozorčí rady je pětileté. První funkční období č lenů 
dozorčí rady činí jeden rok od vzniku společnosti. Funkce člena dozorčí rady 
zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynut ím jeho 
funkčního období. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné. Č lenové 
dozorčí rady mohou ze své funkce člena dozorčí rady odstoupit; jsou však 
povinni to písemně oznámit valné hromadě. Valná hromada je povinna 
projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na  nejbliž š ím  
zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno.  Výkon jejich funkc e 
končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada ,  
neschválí- li valná hromada na žádost odstupujíc ího člena dozorčí rady jiný 
okamžik zániku jeho funkce .  -------------------------------------------------------------  
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3.53 Uplyne- li funkční období č lena dozorčí rady, odstoupí- l i č len dozorčí rady 
z funkce, popřípadě skončí- li jinak výkon funkce člena dozorčí rady, musí být  
nový člen dozorčí rady zvolen valnou hromadou do dvou měsíců ode dne, kdy 
daná skutečnost nastala. Neklesl- li počet č lenů dozorčí rady zvolenýc h 
valnou hromadou pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat za ty č leny,  
kterým skončil výkon funkce v dozorčí radě podle věty první, náhradní č leny ,  
je jichž  funkční období je omezeno př íš t ím zasedáním valné hromady.  --------  

3.54 Členové dozorč í rady vo l í ze svého středu předsedu  dozorč í rady . -------------  

 

Zasedání a rozhodování dozorčí rady 

3.55 Dozorč í rada rozhoduje na svých zas edáníc h.  ---------------------------------------  

3.56 Dozorč í rada z asedá zpravidla čtyř ikrát do roka . ------------------------------------  

3.57 Zasedání dozorčí rady svolává písemnou pozvánkou její předseda, který též  
zasedání řídí. Není- li předseda dozorčí rady přítomen na zasedání, zvolí s i  
přítomní č lenové mezi sebou osobu, která bude zasedání řídit. Písem ná 
pozvánka může být č lenům dozorčí rady doručena jakoukoliv prokazate lno u 
formou, a to vedle využití s lužeb držitele poštovní licence zejména 
prostřednictvím veřejné datové sítě, na elektronickou adresu člena dozorč í 
rady,  s  využit ím  datové schránky, faxem nebo dálnopis em .  ----------------------  

3.58 Dozorčí rada je schopna platně se usnášet, je- li na zasedání přítom na 
nadpoloviční většina jejích členů. K  přijetí usnesení je třeba souhlasu  většiny 
hlasů př ítomných č lenů. Každý člen dozorč í rady má jeden hlas.  ---------------  

3.59 Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady  vždy, požádá -
li o to některý z č lenů dozorčí rady nebo burzovní komora; žádost mus í 
obsahovat navržený pořad jednání a důvody je j ího s volání . ----------------------  

3.60 Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže by se 
dozorčí rada usnesla jinak. O záležitostech, které nebyly zařazeny na pořad 
jednání, může dozorčí rada rozhodovat, pouze pokud jsou přítomni všichni  
č lenové dozorč í r ady.  ----------------------------------------------------------------------  

3.61 Dozorčí rada může přizvat na zasedání podle své úvahy i č leny burzovní 
komory, zaměstnance burzy nebo jiné osoby. Pro zaměstnance burzy je  
takové pozvání závazné.  ------------------------------------------------------------------  

3.62 O průběhu zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepis u je 
předsedajíc í. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady,  kteř í 
hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování .  
V zápise se uvedou i přehlasovaná stanoviska menšiny členů dozorčí rady ,  
jest liž e t ito o to pož ádaj í.  -----------------------------------------------------------------  

3.63 Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí také mimo zasedání, a to písemným  
hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky  nebo 
prostřednictvím veřejné datové sítě (telefon, fax, e-mail, datová schránka  
apod.), pokud s tím souhlasí všichni její č lenové . Pro účely z jištění, zda je  
dozorčí rada schopna se platně usnášet, považuje se člen hlasující pomoc í 
prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být  
připo jen k z ápisu o ne jb ližš ím zasedání dozorč í rady .  -----------------------------  

3.64 Účastnit se jednání a hlasovat na dozorčí radě lze i s  využitím technickýc h 
prostředků umožňujících přenos obrazu a zvuku nebo i pouze zvuku  
v reálném čase, pokud tyto prostředky budou jasně identifikovat hlasuj íc í 
osobu (obrazem, zvukem).  V takovém případě se takto hlasující č len bude 
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považovat za přítomného. O účasti č lena dozorčí rady na jednání dozorč í 
rady formou vzdáleného přístupu podle věty prvn í musí být proveden záznam  
v zápis u z  př ís lušného jednání dozorč í rady. -----------------------------------------  

3.65 Náklady spojené se zasedáním i s další č inností dozorčí rady nese burza.  
Členům dozorčí rady náleží náhrada prokazatelných nákladů spojenýc h 
s výkonem jej ich funkc e.  ------------------------------------------------------------------  

 

Odpovědnost a zákaz konkurence členů dozorčí rady 

3.66 Členové dozorčí rady jsou povinni plnit své povinnosti vyplývaj íc í z  jejic h 
funkce s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrnýc h 
informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo 
burze způs obit  škodu. ----------------------------------------------------------------------  

3.67 Členové dozorč í rady js ou odpovědni  d le  př ís luš ných ustanovení ZO K .  -------  

3.68 Zákaz konkurence člena dozorč í rady se ř íd í př ís luš nými  ustanoveními ZOK .   

 

G e n e r á l n í   s e  k r e  t á ř  

3.69 Generá lního sekretáře s polečnost i vo l í a odvolává va lná hromada.  ------------  

3.70 Generá lní sekretář společnost i:  ---------------------------------------------------------  

a)  zpravidla za jišťu je rea liz aci r ozhodnut í burzovní komory ,  --------------------  

b)  př ímo či nepř ímo ř íd í a  kontro luje č innost zam ěstnanců společ nost i ,  -----  

c) činí opatření k utajení informací, se kterými zaměstnanci burzy přicház ej í 
do styku ,  ---------------------------------------------------------------------------------  

d)  připravuje podklady pro zasedání burzovní komory a uchovává zápisy ze 
zasedání burzovní komory a valné hromady ,  ------------------------------------  

e)  uveře jňu je z ávěry a sdělení burzovní komory ,  ----------------------------------  

f)  dbá na zachování pořádku na shromážděních s oprávněním vykáz at  
osoby,  které ruš í pořádek a nedbaj í jeho pokynu ,  ------------------------------  

g)  je oprávněn v souladu s tímto statutem a burzovními rády rozhodovat  
o předložení případu porušení statutu, burzovních pravidel a/nebo 
burzovních řádů  discip linárním u výboru k projednání,  ------------------------  

h)  zajišťuje vedení účetnictví burzy, sestavení výroční zprávy včetně zprávy  
o p lnění rozpočtu ,  ----------------------------------------------------------------------  

i)  plní da lš í úkoly, kterými je j pověř í sta tut , a burz ovní komora .  --------------  

3.71 Do působnosti generálního sekretáře se svěřují následující činnosti, které 
jinak spadaj í do působnost i burzovní komory:  ---------------------------------------  

a)  měnit harmonogram burzovního dne v případech stanovených burzovním i  
pravid ly ,  ----------------------------------------------------------------------------------  

b)  pozastavovat obchodování na burze v případech stanovených burzovním i  
pravid ly ,  ----------------------------------------------------------------------------------  

c) určovat  m ísto a dobu konání burzovníc h shromáždění.  ----------------------  

3.72 Generální sekretář je povinen se při své činnosti řídit pokyny uděleným i  
burzovní komorou. Generální sekretář má právo účastnit se s hlasem  
poradním zasedání valné hromady, burzovní komory a burzovních výborů .  --  
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D a l š í   o r g á n y   s  p o l e  č n o s t i 

 

Burzovní výbory   

3.73 Burzovní komora může zřídit k výkonu svých činností uvedených v § 12 
odst.  2 písm.  b)  a  d) až l)  zákona burzovní výbory. ---------------------------------  

3.74 Burzovní výbory mohou být  stá lé  nebo dočasné .  ------------------------------------  

3.75 Členové burzovních výborů jsou voleni burzovní komorou z  odborník ů 
v př ís lušné oblast i.   ------------------------------------------------------------------------  

3.76 Členy burzovních výborů jmenuje a odvolává burzovní komora. Burzovní 
komora z řad členů burz ovního výboru vo l í jeho předsedu .  -----------------------  

3.77 Schůze jednotlivýc h výborů se konají dle potřeby. Schůze výborů svolávaj í 
jejich předsedové nebo jimi určení č lenové výborů. Písemná pozvánka může 
být č lenům výborů doručena jakoukol iv prokazatelnou formou, a to vedle 
využití s lužeb držitele poštovní licence zejména prostřednictvím veře jné 
datové sítě, na elektronickou adresu člena burzovního výboru, s  využi t ím  
datové schránky, faxem nebo dálnopisem. Rozhodnutí výborů jsou přijím ána 
prostou většinou hlasů za předpokladu účasti nadpoloviční většiny jejic h 
č lenů na schůzi . V př ípadě rovnost i h lasů roz hoduje h las předsedy .  -----------  

3.78 Předseda výboru nebo jím určený zástupce je povinen předložit rozhodnut í 
výboru nejbl ižší schůzi  burzovní komory .  ---------------------------------------------  

 

4 OBCHODOVÁNÍ NA BURZE  

Osoby oprávněné k burzovním obchodům a osoby vyloučené  
z burzovních obchodů 

4.1  K burzovním obc hodům jsou oprávněny:  ----------------------------------------------  

a)  členové burzy, s výjimkou člena burzovní komory jmenovaného přís lušným  
orgánem státní správy, 

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

c) právnické osoby zřízené zákonem  za účelem regulace trhu komodit nebo 
vytváření a  oc hraňování hmotných rezerv .  ---------------------------------------  

4.2  Osoby oprávněné k burzovním obchodům podle č l. 4.1 písm. b) jsou 
oprávněny uzavírat burzovní obchody pouze prostřednictvím dohodců. Osoby 
oprávněné k burzovním obchodům podle č l. 4.1 písm. a) a c) mohou uzavírat  
burzovní obc hody i  př ím o.  ----------------------------------------------------------------  

Člen burzovní komory jmenovaný přís lušným orgánem státní správy není 
oprávněn burz ovní obchody ani  zprostředkovat č i  j inak za jišťovat.  -------------  

4.3  Právnická osoba, která je oprávněna k burzovním obchodům, urč í 
s předchozím souhlasem burzovní komory jednu nebo více fyzických osob 
jako své zmocněnce, kteří budou jejím jménem uzavír at burzovní obchody.  
Zmocněncem smí být jen osoba bezúhonná ve smyslu § 40 odst. 2 s využi t ím  
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§ 5a zákona. Burzovní komora může burzovním řádem stanovit dalš í 
požadavky na zmocněnce. Plná moc musí být udělena písemně a  podpis  
zmocnitele musí být úředně ověřen; to platí i pro udělení plné moci zástupc i  
fyzické osoby. Splňuje- li to požadavky zákona na úřední ověření podpis u,  
může být plná moc  namísto lis tinné podoby,  vyhotovena v digitální podobě  
a podepsána uznávaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona 
č. 297/2016 Sb., o s lužbách vytvářej íc ích důvěru pro elektronické transakc e) .  
V případě, že je burze předkládána plná moc, která vznikla převodem  
z lis tinné podoby jejího originálu do podoby digitální nebo naopak, musí být  
tento převod proveden formou autor izované konverze dokumentů .  -------------  

4.4  Osoby oprávněné k burzovním obchodům js ou povinny: ---------------------------  

a)  dodržovat  předpisy týkaj íc í se burzovníc h obch odů, ---------------------------  

b)  oznámit cenu z př ím ého obc hodu , --------------------------------------------------  

c) přistoupi t k burzou urč enému způsobu zúčtování burzovního obchodu  a    

d)  řádně a včas p ln it z ávazky vyplývaj íc í z burzovních obchodů .  --------------  

4.5  Z burzovníc h obchodů jsou vyloučeny:  ------------------------------------------------  

a)  osoby, které přestaly splňovat požadavky uvedené v  čl. 4.4 tohoto statutu.  
Rozhodnutí o vyloučení se doručuje doporučeným dopisem anebo 
předáním zmocněnci ,  ------------------------------------------------------------------  

b)  osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs nebo bylo povoleno 
vyrovnání, anebo osoby, u kterých byl návrh na konkurs zamítnut pro 
nedostatek majetku, a to po dobu dvou let poté, osoby, které jsou 
v úpadku, nebo osoby, u kterých byl insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku, anebo, u kterých byl konkurs zrušen pro nedostatek 
dlužníkova majetku, a to po dobu dvou let po skončení insolvenč ního 
ř ízení,  -------------------------------------------------------------------------------------  

c) osoby, kterým bylo odejmuto oprávnění k přístupu na burzovní 
shromáždění ( vstupenka)  z důvodů st anovených burzovní komorou,  ------  

d)  osoby, které mají ze svého zaměstnání, funkce nebo jiného postavení na 
burze dříve než ostatní informace o skutečnostech, které mohou ovlivn i t  
vývoj  kurzů komodit , s nimiž s e na burze obchoduje ,  nebo ------------------  

e)  osoby, kterým bylo odňato nebo pozastaveno právo účastnit se burzovníc h 
obchodů burzovním komisařem .  ----------------------------------------------------  

4.6  Porušuje-li č len burzy své povinnosti, je burzovní komora oprávněna 
v závis losti na míře závažnosti porušení pozastavit nebo zakázat účastnit se 
burzovního s hromáždění ;  podrobnost i urč í d iscip linární řád. ---------------------  

4.7  Burzovní komora je oprávněna pozastavit burzovní obchody, a to všechny 
nebo jen některé obchody, hrozí- li narušení transparentního obchodován í 
nebo hladkého fungování t rhu. -----------------------------------------------------------  

Burzovní dohodci 

4.8  Burzovní dohodce je zprostředkovatelem burzovních obchodů. Je jmenován 
a odvoláván burzovní komorou s předchozím souhlasem burzovního 
komisaře. Počet míst burzovních dohodců určuje burzovní komora. Dohodc e 
může vykonávat svou činnost prostřednictvím elektronického systému 
obchodování burzy, čemuž je v takovém případě přizpůsobena povaha této 
č innosti .  --------------------------------------------------------------------------------------  
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4.9  Výběr burzovních dohodců se provádí na základě konkursu vyhlášenéh o 
burzovní komorou. Burzovním dohodcem může být jen fyzická osoba, která 
má adresu místa pobytu nebo bydliště na území České republiky, starší 21 
let, způsobilá k právním úkonům, pokud prokáže potřebnou odbornou 
způsobilost zkouškou, s loženou před komisí jmenovanou přís lušným orgánem  
státní správy. Dohodcem nemůže být jmenována osoba, která byla odvolána 
z pozice burzovního dohodce podle § 32 odst. 3 zákona při kterékol i  
komoditní burze v České republice, a to dříve, než  uplynou tři roky 
od takového odvolání.  ---------------------------------------------------------------------   

4.10 Burzovní dohodci mohou vykonávat jinou výdělečnou činnost, která souvis í  
s obchodem, výrobou, zpracováním nebo užitím komodit nebo komoditn íc h 
derivátů, které jsou předmětem burzovních obchodů, pouze tehdy, jestliž e 
s provozováním jiné výdělečné činnosti burzovních dohodců souhlas í 
přís lušný orgán státní správy a burzovní komora. Poruší- li burzovní dohodc e 
zákaz vykonávat jinou výdělečnou činnosti podle tohoto odstavce, může být  
burzovní komorou odvolán.  ---------------------------------------------------------------  

4.11 Burzovní komora nebo přís lušný orgán státní správy může udělený souhlas  
k provozování jiné výdělečné činnosti burzovních dohodců písemně odvolat .  
Důvod odvolání souhlasu musí být uveden v rozhodnutí o odvolání souhlas u.  
Burzovní dohodce je pak povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnos t  
ukonči t způsobem vyplývaj íc ím z př ís lušných právníc h předpisů.  ---------------  

4.12 V prostorách burzy a na každém burzovním shromáždění bude k dispozic i  
jmenný seznam burzovních dohodců, kteří vykonávaj í jinou výděleč nou 
činnost. Tento seznam bude zahrnovat úplný výčet těchto činností včetně 
postavení, v jakém tuto výděleč nou činnost provozuj í .  ----------------------------  

4.13 Burzovní dohodce, který vykonává jinou výdělečnou činnost, nemůže být  
č lenem burzovní komory a burzovníc h výborů . ---------------------------------------  

4.14 Burzovním  dohodcem přestává být  ten , ------------------------------------------------  

a)  kdo písemně oznámi l,  že s e vzdává činnos ti  burzovního dohodce,  --------  

b)  kdo byl odvolán burzovní komorou,  ------------------------------------------------  

c) komu byla č innost burzovního dohodce zakázána pravomocným  
rozhodnut ím  soudu . --------------------------------------------------------------------  

4.15 Oznámení podle č l. 4.14 písm. a) tohoto statutu musí být doručeno burzovní 
komoře nejméně 3 měsíce před burzovním dohodcem v oznám ení 
navrhovaným dnem ukončení č innosti. Činnost burzovního dohodce může být  
ukončena jen k poslednímu dni  v kalendářním měs íc i. -----------------------------  

Činnost dohodců 

4.16 Dohodci  jsou povinn i  zejména :  ----------------------------------------------------------  

a)  zprostředkovávat burzovní obchody s těmi komoditami a komoditn ím i  
deriváty, které jim burzovní komora přidělila, a to na základě pokynů 
prodávajíc ího i kupujícího, přičemž v případě elektronického systému 
obchodování tak č in í prostřednictvím takového systému ,  --------------------  

b)  vést obchodní knihu, do které chronologicky zaznamenávají obchody,  
které zprostředkovali  za burzovní den ,  -------------------------------------------  

c) vydávat po uzavření obchodu zúčastněným stranám závěrkový list  
s uvedením dohodnutých podmínek obchodu ; závěrkový list může být  
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nahrazen výstupem z elektronického systému obchodování, obsahujíc ím  
pot řebné údaje o uz avřeném obchodu . --------------------------------------------  

4.17 Dohodci jsou dále povinni zachovávat mlčenlivost o pokynech, příkazec h,  
jednáních, smlouvách a údajích, jež se týkají burzovních obchodů, pokud je  
strany této povinnosti nezprostí. Dohodci jsou rovněž povinni chránit před 
porušením  obchodní ta jemství burzy i účastníků burzovníc h obchodů .  --------  

4.18 Dohodce nesmí zprostředkovávat burzovní obchod, má - li důvodné podezření,  
že účastník burzovního obchodu nepostupuje v souladu s  právními nebo 
burzovními  předpis y nebo je p latebně neschopný .  ----------------------------------  

4.19 Dohodce je povinen zprostředkovávat burzovní obchody osobně. V případě 
své nepřítomnosti je povinen zajistit své zas toupení jiným dohodcem .  
Dohodce nesmí v rámci své působnosti uzavírat burzovní obchody na vlas tní 
účet a v lastním jménem.  ------------------------------------------------------------------  

4.20 Do obchodní knihy se zapisuje označení smluvních stran, doba ujednání 
obchodu, předmět a podmínky obchodu a další náležitosti určené burzovním  
pravidly. Obchodní kniha může být nahrazena výstupními sestavam i  
z elektronického systému obchodování, jež musí být potvrzeny dohodcem .  
Do obchodní knihy se zapisují i odmítnut í zprostředkování obchodu podle 
č l. 4.18 včetně uvedení důvodu odm ítnut í. --------------------------------------------  

Odměna dohodců  

4.21 Dohodce má právo na odměnu za zprostředkování obchodu (dále jen 
„dohodné“) , jakmile obc hod zprostředkoval .  ------------------------------------------  

4.22 Pokud je uzavření obchodu vázáno na smluvní podmínky, má dohodce právo 
na dohodné až po jejich splnění. Je-li splnění podmínek zmařeno dohodcem ,  
právo na dohodné zaniká . -----------------------------------------------------------------  

4.23 Výši dohodného určuje burzovní komora se souhlasem přís lušného orgánu 
státní správy.  Dohodné platí účastníc i obchodu stejným dílem, ledaže se 
dohodnou j inak .  -----------------------------------------------------------------------------  

Dozor nad činností dohodců   

4.24 Dozor nad činností dohodců vykonává burzovní komora přímo nebo 
prost řednictvím  burzovního výboru a burzovní kom isař.  ---------------------------  

4.25 Poruší- li dohodce své povinnosti nebo nemůže - li po dobu delší než tři měsíc e 
tyto povinnosti vykonávat , může burzovní komora pozastavit jeho právo 
zprostředkovávat burzovní obchody nebo jej burzovní komora může se 
souhlasem nebo na návrh burzovního komisaře odvolat. Důvodem  
k pozastavení práva zprostředkovat burzovní obchody nebo důvodem  
odvolání dohodce mohou být  zejména tyto skutečnosti :  ---------------------------  

a)  burzovní obchod zprostředkovávaný dohodcem neprobíhá v souladu 
s právními nebo burzovními předpisy anebo hlediskem uvedeným v § 6 
odst. 1 písm. d) zákona, tzn., že burzovní obchod by mohl ohrozit trh  
základních surovin, s n imiž má být na burze  obc hodováno , nebo  ----------  

b)  činnost dohodce není v souladu s právním i nebo burzovním i předpisy .  ---  

4.26 Porušuje- li dohodce závažným způsobem nebo opakovaně své povinnos t i ,  
burzovní komora jej na návrh burzovního komisaře nebo i bez tohoto návrhu 
odvolá. V tomto případě nemůže být tento dohodce znovu jmenován 
dohodcem na burze po dobu tří let. Důvodem pro odvolání dohodce je  
zejména:  -------------------------------------------------------------------------------------  
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a)  jednání, která se dotýkají důvěry v základní principy obchodování na burz e 
a která především směřují k získání neoprávněných výhod nebo 
k poškození účastníků burzovních obchodů, popř. samotné burzy,  a to  
i v případě, že se uskutečnila jednorázové, avšak závažným způsobem ,  
nebo  ---------------------------------------------------------------------------------------  

b)  opakované porušení povinností dohodce, a to bez ohledu na to, zda 
dohodce poruší stejnou nebo různé povinnosti , a bez ohledu na míru  
závažnost i takového jednání.  --------------------------------------------------------   

4.27 Burzovní komora se souhlasem burzovního komisaře odvolá dohodce, pokud 
ztratil předpoklady pro výkon činnosti dohodce. V rozhodnutí burzovní komora 
uvede důvod odvolání dohodce. Po dobu řízení o odvolání dohodce se 
automaticky pozastavuje právo dohodce zprostředkovávat burzovní obchody .  

4.28 Dohodce se může do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno 
rozhodnutí burzovní komory o jeho odvolání, domáhat, aby soud jeho 
odvolání prohlás il  za neplatné, odporuje - li  zákonu nebo tomuto statutu . ------  

Burzovní shromáždění 

4.29 Burzovní shromáždění je shromážděním osob stanovených v čl. 4.30, které 
probíhá v místnostech a hodinách určených pro uzavírání a zprostředkován í  
burzovních obchodů  k tomu oprávněným orgánem burz y.  -------------------------   

4.30 Burzovního shromáždění se m ohou účastni t pouze tyto  osoby : ------------------  

a)  zakladatelé a č lenové burzy, č lenové burz ovní komory,  ----------------------  

b)  osoby s platným oprávněním k přístupu na burzovní shromáždění 
(vstupenkou), ----------------------------------------------------------------------------  

c) dohodc i,  ----------------------------------------------------------------------------------  

d)  zaměstnanci burzy, pří výkonu svých pracovních povinnosti, které účast  
na burzovním shromáždění předpokládaj í ,  ---------------------------------------  

e)  burzovní komisař .  ----------------------------------------------------------------------  

4.31 Osoby, které se účastní burzovního shromáždění, jsou povinny podrobit se 
tomuto statutu, burzovním pravidlům a burzovním řádům, popř ípadě dalš ím  
pravidlům upravujíc ím průběh tohoto shromáždění. Právo účastnit se 
burzovního shromáždění nezakládá právo uzavírat nebo zpr ostředková va t  
burzovní obc hody .  --------------------------------------------------------------------------  

4.32 Burzovní shromáždění může probíhat i neprezenčním způsobem formou 
zapojení do elektronického systému obchodování, kde osoby vstupující do 
tohoto systému se považují za účastníky burzovního shromáždění. Bliž š í 
podmínky burzovního shromáždění, jeho konání, jeho účastníků a využ i t í 
elektronic kého systému obchodování urč í burzovn í komora.  ---------------------  

4.33 Vypuštěno .  -----------------------------------------------------------------------------------  

4.34 Vypuštěno . ------------------------------------------------------------------------------------  

4.35 Na burzovním shromáždění mají vyhrazenou účast osoby oprávněné 
k burzovním obchodům i další osoby, jejichž přítomnost je nutná pro 
uskutečnění burzovních obchodů. Účastnit se mohou i návštěvníci, kteř í 
nemaj í právo na burze obc hodovat .  ----------------------------------------------------  

4.36 Pravidla pro průběh a formu burzovního shromáždění i chování osob 
na burzovním shromáždění urču j í burzovní pravidla .  -------------------------------  
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Oprávnění k přístupu na burzovní shromáždění (vstupenky) 

4.37 Vstupenka opravňuje osobu, která je držitelem přís lušného oprávněn í 
k výrobě nebo zpracování zboží, jež je předmětem burzovních obchodů,  
anebo k obchodu s ním a ke službám, jež s obchodováním s tímto zbožím  
souvisejí, k účasti na burzovním shromáždění. Vstupenka se vydává na dobu 
určitou nebo na dobu neurčitou, s  možností jejího zrušení v souladu 
s burzovními pravidly. Tím nejsou dotčena ustanovení tohoto statutu o 
pozastavení práva nebo z ákazu účast i na burzovním s hromáždění.  ------------  

4.38 Žadatel o vstupenku i její držitel musí vyhovět požadavkům burzy (finanč ním ,  
technickým, odborným apod.), a to po celou dobu platnosti vstupenky. Je - l i  
zřízen garanční systém burzy, je účast v tomto systému (včetně případné 
platby do tohoto s ystému)  vž dy předpokladem vydání vs tupenky .  --------------  

4.39 Vydání vstupenky je zpoplatněno , je- li tak stanoveno burzovními pravidly . Na 
vydání vstupenky není právní nárok .  ---------------------------------------------------  

4.40 Vstupenka je nepřenos ná .  ----------------------------------------------------------------  

4.41 Podrobnou úpravu poskytování a užívání vstupenek včetně požadavků 
na žadatele a držitele vstupenek provede burzovní komora burzovním řádem  
či burzovním i pravid ly .  ---------------------------------------------------------------------  

Burzovní obchody  

4.42 Burzovním obchodem je koupě a prodej komodit zapsaných jako předm ět  
burzovních obchodů pro burzu v obchodním rejstříku, pokud přijetí komodi t  
k burzovnímu obchodu schválila burzovní komora, a to osobami oprávněným i  
k burzovním obchodům sjednaným na burze v  době a způsobem určenými pro 
burzovní shromáždění. Burzovním obchodem je i  obchod uzavřený mimo 
burzu, pokud je obchod uzavřen prostřednictvím elektronického systému 
obchodování a cena z tohoto obchodu zaznam enána přís lušným orgánem  
burz y.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

4.43 Burzovní obchody se uzavírají pomocí elektronického systému obchodován í  
za podmínek a způsobem schválenými burzovní komorou a upřesněným i  
v burzovních pravidlech. Burzovním obchodem jsou i pomocné obchody 
uzavřené na burze, jež souvise j í s  obchodovanými komoditami.  ----------------  

4.44 Pokud je na burze používán výhradně elektronický systém obchodován í ,  
považují se za jednotlivé burzovní obchody ty, které jsou v tomto sy stému 
uzavřeny v souladu  s burzovním i pravid ly. --------------------------------------------   

4.45 Burzovní komora může pozastavit uzavírání burzovních obchodů na určitou 
dobu, je- li ohrožen trh obchodované komodity nebo hrozí- li účastníkům tohoto 
trhu vznik ú jmy ve lkého rozsahu .  -------------------------------------------------------  

Způsob stanovení a uveřejňování kursů 

4.46 Cena z burzovního obchodu musí být zaznamenána způsobem určeným  
zákonem,  t ímto statutem a burzovním i pravid ly . -------------------------------------   

4.47 Osoby, které jsou oprávněny sjednávat burzovní obchody přímo bez  
prostřednictví dohodců, jsou povinny oznámit uzavření tohot o obchodu 
postupem podle burzovních pravidel v době konání burzovního shromáždění,  
a je- li obchod uzavřen mimo burzovní shromáždění, na nejbližším dalš ím  
shromáždění. Oznamovací povinnost lze plnit prostřednictvím elektronic k éh o 
systému obc hodování v soula du s př ís lušnými pravid ly burzovní komory .  ----  
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4.48 Kurz komodit a komoditních derivátů, s nimiž je na burze obchodováno ,  
stanovuje elektronický systém obchodování způsobem popsaným  
v burzovních pravidlech v průběhu i po skončení burzovního shromáždění na 
základě údajů dohodců a členů burzy, kteří jsou oprávněni k přímým  
burzovním obchodům, o cenách, za které bylo v období vymezeném statutem  
obchodováno.  --------------------------------------------------------------------------------  

4.49 Kurzy uvádí burzovní komora v kurzovním listě, který se uveřejňuje v  souladu 
s burzovními  pravidly. ----------------------------------------------------------------------  

Burzovní pravidla 

4.50 Burzovními pravidly jsou pravidla uzavírání smluv  pro uskuteč nění 
burzovních obchodů, je jich zprostředkování a  p lnění .  -----------------------------  

4.51 Burzovní pravid la schvaluje burzovní komora .  ---------------------------------------   

Disciplinární opatření  

4.52 Všechny osoby oprávněné k burzovním obchodům a dohodci jsou povinn i  
dodržovat zákon, stanovy POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s.,  
jako akciové společnosti, statut, burzovní pravidla a burzovní řády. V případě 
jejich porušení je generální sekretář burzy oprávněn předložit disciplinárn ím u 
burzovnímu výboru, byl-li zřízen (dále jen „disciplinární výbor“) , tento případ 
k projednání. Disciplinární výbor případ porušení projedná způsobem blíž e 
stanoveným v disciplinárním řádu. Sankcí za porušení může být zejména 
odebrání a/nebo pozastavení k přístupu na burzovní shromáždění a/nebo 
peněžitá sankce, jejíž uhrazení může být podmínkou práva účast i  
na burzovním  shromáždění.  --------------------------------------------------------------  

4.53 Disciplinární opatření musí být uloženo do 1 roku ode dne, kdy se generá ln í 
sekretář burzy o porušení dozvěděl, ale ne později, než do 4 let  ode dne, kdy 
k porušení doš lo.  ----------------------------------------------------------------------------  

4.54 Rozhodnutí o disciplinárním opatření se doručuje do vlastních rukou. Prot i  
rozhodnutí se může postižený odvolat do 7 dnů od doručení rozhodnut í .  
Odvolání se doručuje generálnímu sekretáři burzy a rozhoduje o něm  
burzovní komora. Odvolání má odkladný účinek.  ------------------------------------   

Garanční systém burzy 

4.55 Burzovní komora je oprávněna zřídit garanční systém burzy. Burzovní komora 
je dále oprávněna řádem garančního systému stanovit výši a  pravid la  
poskytování příspěvků do garančního systému burzy a podmínky použ i t í 
prostředků z  garančního systému burzy. Je- li garanční systém zřízen, účast  
v něm je  podm ínkou účast i na burzovníc h obchodech . -----------------------------    

5 HOSPODAŘENÍ BURZY  

Pravidla hospodaření s majetkem  

5.1  Burza odpovídá za porušení svých závazků ce lým s vým majetkem .  ------------   

5.2  Zdrojem majetku burzy jsou zejména vklady akcionářů, vstupní poplatky č lenů 
(zápisné), roční č lenské poplatky, poplatky z obchodování, ostatní poplatky,  
dary a dotace .  -------------------------------------------------------------------------------   

5.3  Rozhodovat o použití majetku burzy, pokud rozhodnutí nespadá do pravomoc i  
valné hromady, je oprávněna burzovní komora a v jí určeném rozsahu 
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generální sekretář  burzy, zaměstnanci burzy a další osoby. Použití majetku 
může být  podrobně upraveno burzovním řádem. ------------------------------------  

5.4  Řádné hospodaření s majetkem zajišťuje generální sekretář burzy v rámci  
rozpočtu schváleného valnou hromadou. Generální sekretář  burzy zajišťu je  
též vypracování účetní uzávěrky a výroční zprávy včetně zprávy plnění 
rozpočtu, které předkládá ke schválení burzovní komoře. Burzovní komora je  
se svým stanovis kem předkládá ke schválení  valné hromadě .  -------------------  

5.5  Členové burzy neruč í za závazky burz y, nes tanoví- li  zákon jinak.  --------------  

6 ZÁVĚREČN Á USTANOVENÍ  

Zrušení, likvidace a zánik burzy 

6.1  Burza s e zruš uje a vstupuje do likvidace :  ---------------------------------------------   

a)  dnem uvedeným v usnesení valné hromady o zrušení burzy, jinak dnem,  
kdy bylo us nesení o zrušení burzy př ijato ,  ---------------------------------------   

b)  dnem právní moci rozhodnutí přís lušného státního orgánu o odnět í 
povolení k provozování burzy, pokud se v rozhodnutí nestanoví den 
pozdějš í.  ---------------------------------------------------------------------------------   

6.2  Dnem zrušení burzy je zakázáno provádět na  burze burzovní obchody.  -------   

6.3  Likvidaci majetku burzy provádí likvidátor určený valnou hromadou 
v rozhodnutí o zrušení burzy nebo jmenovaný přís lušným státním orgá nem  
v jeho rozhodnut í. ---------------------------------------------------------------------------  

6.4  Likvidační zůstatek se rozděl í mezi  akcionáře .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

Ostatní ustanovení 

6.5  Není- li v konkrétním případě uvedeno odlišně, uveřejňuje burza případně je j í 
orgány informace podle tohoto statutu na svých webových stránkác h ,  
př ípadně též na w ebových stránkách třet íc h osob .  ---------------------------------  

6.6  Burzovní rozhodč í s oud se nezř izu je .  --------------------------------------------------   

 
 













Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 142321491-331254-211011105943, skládající se z 5 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Eva Mikulková

Vystavil: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Pracoviště: Ministerstvo průmyslu a obchodu
na Ministerstvu průmyslu a obchodu dne 11.10.2021
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