KOMODITNÍ BURZA PRAHA

Tisková zpráva ze dne 17. 1. 2014

Rozhodnutí o odejmutí státního povolení k provozování burzy považujeme
za hrubě nezákonné
I přes zprostředkování burzovních aukcí v objemu téměř 350 mil. Kč a úspěšně uzavřených obchodů
v objemu necelých 70 mil. Kč v roce 2013 byla v uvedeném roce činnost Komoditní burzy Praha
významně ovlivněna vydáním dosud nepravomocného Rozhodnutí o odejmutí státního povolení k
provozování Komoditní burzy Praha ze strany Ministerstva zemědělství.
Komoditní burza je přesvědčena o tom, že její dosavadní činnost je plně v souladu se zákonem o
komoditních burzách a jinými příslušnými právními předpisy a rozhodně nespatřuje ve své činnosti
žádná pochybení, která by mohla být důvodem k odebrání státního povolení a považuje Rozhodnutí za
hrubě nezákonné. Proto Komoditní burza Praha podala v zákonné lhůtě proti Rozhodnutí rozklad. Do
ukončení řízení se nebude blíže vyjadřovat k otázce zákonnosti postupu správních orgánů a správnímu
řízení. Je však nepochybné, že již samotné zahájení správního řízení má výrazný dopad na obchodní
činnost Komoditní burzy Praha, když v jeho důsledku dochází k významným ekonomickým ztrátám a
zastavení dalšího rozvoje Komoditní burzy Praha.
Komoditní burza Praha působí na komoditním trhu již od roku 2002 a s realizací burzovních obchodů
má bohaté zkušenosti. Původně se zaměřovala především na agrární komodity, dříví a dřevní hmotu. I
přes tyto více než desetileté zkušenosti z organizování burzovních obchodů a přesto, že ze strany
burzovních komisařů nebyly Komoditní burze Praha nikdy vytýkány vážnější nedostatky, zahájilo
Ministerstvo zemědělství uvedené správní řízení, jehož důsledkem má být rovnou odebrání státního
povolení k provozování burzy. Z veřejně dostupných zdrojů je známo, že Komoditní burza Praha není
zdaleka jedinou komoditní burzou, se kterou v současné době správní řízení probíhají.
Komoditní burza Praha se domnívá, že rozvoj komoditních burz v ČR, přispívá k formování zdravého
tržního prostředí a měl by tak být ze strany státu podporován. Význam komoditních burz v garanci
uzavřených obchodů, standardizaci komodit, cenotvorby a ostatních faktorů veřejného obchodu
s kontrolou státních orgánů je nepopiratelný. Případné odebrání povolení k provozování burzy by
proto mělo být pouze krajním krokem v případě zásadního porušení právních předpisů; v opačném
případě by důsledky takového kroku byly z ekonomické stránky naprosto devastační pro celé tržní
prostředí.

Konkurenční prostředí komoditních burz obchodujících s energiemi bude v České
republice zřejmě opět nulové
V roce 2012 se po mnoha letech, kdy na českém trhu existovala pouze jedna komoditní burza se
zaměřením na energie a drobné odběratele, rozhodla Komoditní burza Praha začít obchodovat také
s elektrickou energií a zemním plynem. V polovině roku získala povolení ze strany Ministerstva
průmyslu a již o měsíc později slavila první úspěchy. Datum 11. července 2012 se zapsalo do historie
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obchodování na komoditních burzách v ČR jako zlomový okamžik. Komoditní burza Praha provedla
poprvé ve své historii burzovní obchod na dodávku elektřiny. Prvním klientem, který na Komoditní
burze Praha obchodoval tuto komoditu, se stalo město Semily.
Jak tehdy uvedl Miloš Sladký, tajemník města Semily, město bylo s výsledkem velice spokojeno: "My
jsme do roku 2014 zajistili ceny v porovnání s rokem 2010 o 22 procent nižší. Jsem nadmíru
spokojený."
Rozvoj obchodování s energiemi byl možný zejména díky zapojení dohodce v oblasti energetických
komodit - společnosti eCENTRE, člena Komoditní burzy Praha, která má s obchodováním s energiemi
bohaté zkušenosti v oblasti veřejných zakázek a nyní nabízí úspory i domácnostem.
Lubor Alex, výkonný ředitel společnosti eCentre, a.s.: „Společnost eCENTRE chtěla rozšířit portfolio
svých služeb a chtěla kromě realizace veřejných zakázek podle zákona 137 nabídnout svým klientům
možnost obchodování na burze, a proto se stala členem Komoditní burzy Praha a dohodcem této
burzy.“
V návaznosti na správní řízení s Komoditní burzou Praha vyjádřilo Ministerstvo průmyslu a obchodu
prostřednictvím burzovního komisaře jisté výhrady i vůči činnosti tohoto dohodce. Tyto výhrady však
Komoditní burza Praha nesdílí a odmítla proto uvedeného dohodce odvolat, v důsledku čehož jí bylo
zcela nepřiměřeně pohrozeno sankcemi ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu.
Ani ne po roce a půl se konkurenční prostředí komoditních burz České republiky obchodujících
s energiemi zřejmě vrátí ke starým „pořádkům“. Bude nejspíš opět nulové. Rozhodnutí Ministerstva
zemědělství a Ministerstva průmyslu a obchodu mohou mít za následek zrušení zdravého tržního
prostředí.

I nadále se snažíme o obnovení komunikace se státními orgány
Komoditní burza Praha vyjádřila poděkování všem klientům, kteří nám přes nepříznivou situaci v roce
2013 vyjádřili podporu a nabízeli či poptávali komodity na Komoditní burze Praha prostřednictvím
dohodců.
Milan Nejedlý, předseda burzovní komory Komoditní burzy Praha: „Stále věříme v korektní přístup
státních orgánů a snažíme se o obnovení komunikace. Trvale nabízíme spolupráci se státními orgány,
usilujeme o rozvoj a kultivaci burzovního trhu komodit v ČR.“
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