KOMODITNÁ
BURZA
BRATISLAVA
Manuál pre obchodovanie komodít cez ZZS1
1. Registrácia
Registráciou sa rozumie vstup spoločnosti na burzu. Pre obchodovanie cez záručno
zúčtovací systém 1 je potrebné sa zaregistrovať ako Obchodník HT.
Zaregistrovať sa môže spoločnosť na stránke
http://www.kbb.sk/sk/kategoria/obchodne_informacie/registracia/obchodnik-HT/.
Po registrácii bude skontrolovaná pravosť spoločnosti a bude jej vygenerovaná
zálohová faktúra. Po uhradení zálohovej faktúry sa spoločnosť stáva členom burzy
a budú jej sprístupnené trhy – Vedľajší, hlavný ZZS1 a hlavný ZZS2.
Pre využívanie systému ZZS1 je potrebné založiť v banke v systéme účtov burzy
pre obchodníka účet.

2. Vkladanie pokynu
Pre vkladanie pokynu je potrebné sa prihlásiť do systému. Prihlásiť sa môžete na
stránke http://www.kbb.sk/sk/login/. Po úspešnom prihlásení sa Vám zobrazí
v menu Užívateľ položka Broker. V menu brokera môžete vložiť nový návrh na
kontrakt.
Návrh na kontrakt obsahuje:
Typ – Ponuka alebo dopyt.
Obchodník ktorý má záujem
kúpiť tovar za peniaze zadá
ponuka.
Tovar – Komodita ktorá sa
obchoduje na burze. Ak
komodita ktorú si želáte
obchodovať nie je v zozname,
upovedomte burzu.
Norma, špecifikácia, rozbor –
Podrobné informácie o tovare.
Certifikáty – Príslušné
certifikáty ktoré ponúkate
alebo vyžadujete.
Množstvo – množstvo
v merných jednotkách.
Minimálne množstvo –
minimálny objem
obchodovania.
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Platobná podmienka – musí byť ZZS1. Znamená to, že mechanizmus platby
a vysporiadania je cez záručno zúčtovací systém 1.
Cena – Cena za ktorú ste ochotný tovar kúpiť alebo predať.
INCOTERMS – Obchodné podmienky
Ďalšie podmienky – Ďalšie podmienky potrebné pre plnenie kontraktu.
Platnosť návrhu na kontrakt do – Termín, do kedy je položka aktívna. Položku môže
broker zrušiť nastavením platnosti do minulosti.

3. Potvrdenie GS
Generálny sekretár potvrdí alebo zamietne návrh na kontrakt. Po potvrdení sa
zobrazí v obchodnom systéme.

4. Spárovanie kontraktu
Ak sa san a pokyn ozve protistrana, vytvorí sa závierkový list. Závierkový list je
povinný podpísať broker kupujúci, broker predávajúci, a burza.1

5. Záruky
Nakupujúci broker musí zložiť 2 % hodnoty kontraktu na účet typu A.
Predávajúci broker musí zložiť 2 % hodnoty kontraktu na účet typu A.
Záruky musia byť splatené do 24 hodín od podpisu ZL.

6. Platba za Tovar
Nakupujúci je povinný zložiť do 2 dní od podpisu ZL 100 % hodnoty kontraktu
mínus zložené záruky na účet typu B brokera predávajúceho.

7. Dodávka
Predávajúci je povinný dodať tovar v termíne uvedenom v závierkovom liste.

8. Finálne vysporiadanie
Po prijatí dodacieho listu na Burzu, sa uvoľnia prostriedky z účtu typu B. Ďalej sa
uvoľnia záruky.
Záruky brokera nakupujúceho sú presunuté na účet predávajúceho. Záruky
predávajúceho sú presunuté späť na jeho účet.

1

V prípade neplnenia kontraktu nakupujúcim alebo predávajúcim sa postupuje podľa ďalších
ustanovení burzových pravidiel.
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