KOMODITNÁ
BURZA
BRATISLAVA
Štatút cenového burzového výboru
§ 1 Všeobecné informácie
(1) Zriaďuje sa cenový burzový výbor (ďalej Výbor), ktorý je stálym poradným
orgánom Komoditnej burzy Bratislava, a.s., podľa § 18 zákona 92/2008 o
komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

§ 2 Členstvo
(1) Členom Výboru je osoba, ktorá bola zvolená za člena Výboru burzovou komorou
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Členstvo vzniká momentom
zvolenia za člena Výboru.
(2) Člen Výboru má právo vzdať sa členstva.
(3) Burzová komora má právo odvolať člena burzového výboru.
(4) Každý člen výboru má pridelenú jednu alebo viac sekcií.

§ 3 Sekcia
(1) Sekcia je zoskupenie referenčných cien komodít podľa typu komodít.
(2) Novú sekciu navrhuje podľa trhovej situácie predseda burzovej komory a schvaľuje
ju burzová komora.

§ 4 Právomoci Výboru
(1) Výbor má právo:
a) navrhovať zmeny algoritmu pre výpočet referenčnej ceny,
b) navrhovať externé zdroje dát pre algoritmus,
c) navrhovať konštanty algoritmu,
d) vyjadrovať sa k situácii na trhu,
e) navrhovať Cenu burzového výboru.

§ 5 Zasadnutie Výboru
(1) Výbor zasadá každý druhý týždeň v utorok o 10:00 v priestoroch Burzy. Predseda
burzovej komory je oprávnený určiť iný termín zasadnutia Výboru.
(2) Výsledkom zasadnutia je Správa Výboru.
(3) Správa Výboru je verejne prístupná na webovej stránke burzy najneskôr do 2 dní od
konania zasadnutia.

§ 6 Činnosť Výboru
(1) Odborné stanoviská členov Výboru sú súčasťou Správy Výboru.
(2) Každý člen výboru je oprávnený podať:
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a) návrh na zmenu algoritmu, prípadne vecí s ním súvisiacich,
b) návrh na zmenu štatútu Výboru,
c) iný návrh spojený s referenčnou cenou.

§ 7 Cena komodity určená burzovým výborom
(1) Na zasadnutí Výboru člen Výboru určí pre každú komoditu sekcie, ktorá mu bola
pridelená, cenu komodity 2 týždne spätne, aktuálnu cenu, predpokladaný vývoj o 2
týždne a predpokladaný vývoj o 3 mesiace.
(2) Cena komodity určená burzovým výborom sa vypočíta ako aritmetický priemer
cien komodity, určených členmi Výboru, ktorí sa vyjadrili k cene, za jednotlivé
obdobia podľa ods. 1.
(3) Súčasťou Správy Výboru je Cena komodity určená burzovým výborom.

§ 8 Záverečné ustanovenia
(1) Štatút a zmeny v štatúte schvaľuje burzová komora.
(2) Tento štatút je účinný od 3. novembra 2009.

Trnavská cesta 50/A, 821 02 Bratislava, Tel: +421-2-52931010, Fax: +421-2-52931007, E-mail: sekretariat@kbb.sk, http://www.kbb.sk
Komoditná burza Bratislava, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B, IČO: 31337406

