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Článek I. Úvodní ustanovení
1.

Tato pravidla obchodování s pohonnými hmotami (dále „Pravidla obchodování PHM“) lze použít
pro obchodování s pohonnými hmotami v rámci sekce průmyslové komodity označené ve Statutu
ČMKBK v čl. 2 odst. 1, písm. d).

2.

Pohonnými hmotami (dále „PHM“) se pro účely těchto Pravidel obchodování PHM označují směsi
uhlovodíků v kapalném nebo plynném skupenství včetně příměsí ostatních látek, dodávané do
odběrných míst (úložišť PHM) určených odběratelem na území České republiky.

3.

Prodej a výdej PHM je v České republice vymezen zákonem č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách v platném znění, jakost a složení PHM vymezuje vyhláška č. 133/2010 Sb., o jakosti a evidenci pohonných hmot v platném znění, další prováděcí právní předpisy a české technické
normy.

4.

Skutečnosti podstatné pro obchodování s PHM, které nejsou určeny těmito Pravidly obchodování
PHM, včetně časových průběhů obchodování, stanovuje Burzovní komora ČMKBK.

5.

Při obchodování s PHM lze uzavírat burzovní obchody, kde dochází k určení ceny PHM dle cenového vzorce s použitím přičítacího koeficientu, sjednaného burzovním obchodem, který je základním parametrem pro určení ceny PHM.

6.

Cena PHM u burzovního obchodu je cenou komodity včetně přepravy komodity do všech odběrných míst odběratele a jejího přečerpání přes měřící zařízení a přimíchání biopaliv v souladu se
zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění. Cena PHM při obchodování nezahrnuje daň z přidané hodnoty, spotřební daň a ostatní související služby.

Článek II. Základní ustanovení
1.

Obchodovat s PHM, tedy stát se jednou ze stran burzovního obchodu uzavřeného na ČMKBK,
může pouze subjekt, který:
a) má k odběrnému místu (úložišti PHM) vlastnické nebo dispoziční právo (dále „odběratel“),
nebo
b) je zaregistrován dle zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách v platném znění u celního úřadu jako distributor (dále „dodavatel“).

2.

Odběratel i dodavatel musí být na ČMKBK pro obchodování s PHM zaevidován v registračním
centru burzy (dále „RC burzy“).

3.

Dodavatel může, je-li na ČMKBK zaevidován i jako odběratel, nakupovat PHM na ČMKBK do
svých odběrných míst (úložišť PHM) na území České republiky.

4.

Odběratel může na ČMKBK nakupovat PHM na svůj účet (dále „jednotlivá poptávka“), na svůj
účet a na účet jiných odběratelů zároveň nebo pouze na účet jiných odběratelů (dále „centralizovaná poptávka“). Pro účely těchto Pravidel obchodování PHM se odběratel, který je jinými odběrateli pověřen k centralizované poptávce, označuje jako centrální odběratel a odběratelé, kteří
centrálního odběratele k centralizované poptávce pověřují, se označují jako podřízení odběratelé.
Pokud Pravidla obchodování PHM neuvádí jinak, platí všechna ustanovení těchto pravidel, týkající se odběratele, i pro centrálního odběratele a podřízené odběratele.
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Článek III. Komodita a produkty
1.

Podrobně specifikovaná komodita PHM se pro účely těchto Pravidel obchodování PHM označuje
jako produkt. Na ČMKBK lze obchodovat tyto produkty PHM:
-

automobilový benzín,
motorová nafta.

2.

Předmětem obchodování s PHM je dodávka produktu PHM, který splňuje veškeré jakostní parametry v souladu s Vyhláškou č. 133/2010 Sb., o jakosti a evidenci pohonných hmot v platném
znění, včetně všech příslušných českých technických norem, popřípadě dalších právních předpisů, norem a jakostních charakteristik vztahujících se ke konkrétnímu produktu PHM. Součástí
dodávky produktu PHM je jeho přeprava do odběratelem určeného odběrného místa (úložiště
PHM) a jeho přečerpání přes měřící zařízení.

3.

Dodávka produktu PHM může být realizována pouze v tom případě, že odběrné místo (úložiště
PHM) odpovídá příslušným technickým normám, ekologickým a dalším platným právním předpisům pro zajištění bezproblémové dodávky a následného skladování konkrétního produktu PHM.

4.

Dodávka produktu PHM probíhá na základě objednávky a je realizována prostřednictvím dílčích
dodávek, které odpovídají svým rozsahem kapacitním možnostem přepravních prostředků dodavatele.

5.

Parametry produktů PHM, platební, dodací a ostatní podmínky, související s uzavíranými obchody, jsou uvedeny v Technické specifikaci pro obchodování pohonných hmot. PHM se na
ČMKBK obchoduje v lotech.

6.

Burzovní komora ČMKBK stanovuje časová období dodávek produktů PHM, na které lze na
ČMKBK uzavírat burzovní obchody.

Článek IV. Burzovní shromáždění
1.

Obchodování s PHM probíhá výhradně v obchodní dny označované jako burzovní shromáždění
(dále „BUS“).

2.

O termínech konání BUS rozhoduje Burzovní komora ČMKBK.

Článek V. Obchodování
1.

Obchodování PHM probíhá na elektronickém parketu vedlejšího trhu průmyslových komodit
ČMKBK. Jeho provoz je upraven v Technických pokynech pro práci v elektronickém aukčním
systému ČMKBK.

2.

Při obchodování PHM na ČMKBK lze realizovat pouze poptávkové aukce, a to:
a) poptávkové aukce s klesající cenou,
b) poptávkové aukce s rostoucí cenou.

3.

Odběratel, který chce vyhlásit poptávkovou aukci (dále „aukce“), musí prostřednictvím svého dohodce podat ve stanovené lhůtě do RC burzy přihlášku aukce.

4.

Přihláška aukce musí obsahovat všechny údaje podstatné pro průběh aukce a pro uzavření burzovního obchodu, zejména datum BUS, na které má být přihláška zaznamenána, typ a parametry
aukce, označení pro jednotlivou nebo centralizovanou poptávku, produkt PHM, soupis odběrných
míst, předpokládané množství produktu PHM, časové a technické parametry dodávky produktu
PHM, limitní cenu, požadované zúčtovací období, splatnost faktur a požadovaný kreditní limit.
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5.

Burza ve stanoveném termínu zveřejní v burzovním listingu informaci o aukci.

6.

Informace podstatné pro účast v aukci a pro uzavření burzovního obchodu, tedy vybrané údaje
z přihlášky aukce, poskytuje burza ve stanoveném termínu dohodcům a jimi evidovaným dodavatelům.

7.

Přihlášku aukce lze rušit nebo změnit ve stanovených lhůtách, a to pouze ze závažného důvodu.

8.

Časový průběh aukce, včetně stanovených termínů a lhůt je uveden v Časovém průběhu obchodování PHM.

Článek VI. Burzovní obchod
1.

Registrační centrum burzy vytvoří na základě výsledků obchodování závěrkový list. V případě
centralizované poptávky vytvoří RC burzy závěrkový list pro každého odběratele, na jehož účet
byly PHM nakoupeny. Makléři jsou povinni ve stanovené lhůtě závěrkový list podepsat a následně jej doručit zastupovaným odběratelům a dodavatelům.

2.

Závěrkový list má právní sílu kupní smlouvy na dodávku PHM. Vystavením závěrkového listu je
uzavřen burzovní obchod a založen smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem.

3.

Uzavřením burzovního obchodu s PHM vzniká:
a) dodavateli závazek dodávat odběrateli PHM ve vymezeném množství, kvalitě a v časovém
průběhu do odběratelem určeného odběrného místa (úložiště PHM) a zajistit jeho přepravu
a přečerpání přes měřící zařízení,
b) odběrateli závazek zaplatit za dodané množství PHM burzovním obchodem sjednanou cenu.

4.

Odběratel je oprávněn provést v průběhu plnění burzovního obchodu prostřednictvím svého dohodce kontrolu výpočtu ceny jakékoliv objednané dodávky PHM. Dohodce odběratele nebo dodavatele je oprávněn provést v průběhu plnění burzovního obchodu kdykoliv kontrolu výpočtu ceny
dodaného produktu PHM a odběratel i dodavatel mu k tomu poskytnou potřebnou součinnost.
Dodavatel je povinen poskytovat vždy do 12:00 prvního pracovního dne v týdnu hodnotu aritmetického průměru (na 3 desetinná místa) předchozího kalendářního týdne, a to ze všech uveřejněných kotací za toto období v Platts European Marketscan na bázi Barges FOB Rotterdam Mean
(střední hodnota). Konkrétně jde o tyto produkty:
„Diesel 10 ppm“ (v USD/tuna)
„FAME – 10 RED“ (v USD/tuna)
„Premium gasoline 10 ppm“ (v USD/tuna)
Průměrné kotace Platts bude dodavatel zasílat e-mailem na kontaktní adresu Českomoravské
komoditní burzy (phm@cmkbk.cz), a to po celou dobu jeho evidence v RC burzy.

5.

Smluvní strany burzovního obchodu jsou povinny dodržovat všechny podmínky burzovního obchodu uvedené v závěrkovém listě. Smluvní strany jsou oprávněny uzavřít dohodu, jejímž obsahem mohou být úpravy týkající se provozních požadavků (např. změna kontaktních osob, změna
provozních pokynů, změna pokynů pro pohyb v areálu odběratele apod.). Vzájemnou dohodou
nesmí být změněny podmínky uzavřeného burzovního obchodu (závěrkového listu).

6.

Při obchodování PHM je z burzovního obchodu pro účely evidence cen a kurzů zaznamenávána
cena PHM, určená dle cenového vzorce s použitím přičítacího koeficientu.

Článek VII. Makléři
1.

Dodavatel nebo odběratel evidovaný na ČMKBK je oprávněn obchodovat PHM jen prostřednictvím zplnomocněného dohodce. Dohodce ČMKBK je oprávněn zprostředkovávat obchody s PHM
pro evidované dodavatele a odběratele jen prostřednictvím svého zplnomocněného makléře.
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2.

Makléřem se pro účely ostatních článků a příloh těchto Pravidel obchodování PHM rozumí makléř
ČMKBK s příslušným osvědčením evidovaný v RC burzy.

3.

Makléř plně zodpovídá za to, že postupuje při uzavírání burzovního obchodu v souladu s těmito
Pravidly obchodování PHM.

4.

Makléř je povinen absolvovat burzou předepsané školení a složit zkoušku, na základě které obdrží osvědčení. Osvědčení makléře vydané burzou má platnost do konce kalendářního roku následujícího po roce, kdy mu toto osvědčení bylo vydáno. Burza je oprávněna osvědčení prodlužovat, a to vždy o 1 rok.

Článek VIII. Ostatní ustanovení
1.

Tato Pravidla obchodování PHM jsou nedílnou součástí Burzovních pravidel Českomoravské komoditní burzy Kladno.

2.

Účastníci obchodování s PHM jsou povinni dodržovat tato Pravidla obchodování PHM. Za účastníky obchodování s PHM se označují evidovaní dodavatelé a odběratelé, dohodci ČMKBK s příslušným oprávněním přiděleným Burzovní komorou ČMKBK a makléři ČMKBK s příslušným
osvědčením.

3.

Všechny spory z uzavřených burzovních obchodů s PHM a vzniklé v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno.

4.

Burza je oprávněna poskytnout veřejnosti informace o celkovém zobchodovaném množství konkrétního produktu PHM v objemovém i finančním vyjádření. Burza je oprávněna z těchto údajů
poskytovat veřejnosti také další souhrnné informace v podobě statistik.

5.

Pokud by se jakékoliv ustanovení těchto Pravidel obchodování PHM dostalo do rozporu s platným právním řádem České republiky či mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána, bude takovéto ustanovení automaticky považováno za neplatné a bude postupováno dle
aktuální právní úpravy.

Článek IX. Přechodná ustanovení
1.

Pravidla obchodování PHM byla schválena burzovní komorou ČMKBK dne 19. 10. 2017
a 7. 3. 2018 s účinností od 19. 3. 2018.
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