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Obchodní firma:  Komoditní burza Praha 

 

Sídlo:    Bělohorská 274/9, Praha 6, PSČ 169 00 

 

Identifikační číslo: 267 28 087 

 

Právní forma:  komoditní burza  

 

Datum vzniku:  30. září 2002 zápisem do obchodního rejstříku vedeného 
    Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 47513 
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Seznam členů Komoditní burzy Praha 
 

 

Zakladatelé:   XAVERgen, a. s. (Českomoravská plemenářská unie, a. s.) 

 

Jmenovaní členové: Ing. Dana Forišková, Ph.D. 

    Mgr. Jan Houser 

     

Přijatí členové:  Hradecká lesní a dřevařská společnost a. s. 

    ENERGOWOOD CZ, a. s. 

    eCENTRE, a. s. 

    HENGSTBERGER, a. s. 

    Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s. 

 

 

 

Změny členství v roce 2014: 

 

04. 03. 2014  ukončil členství Jindřich Kocour – rezignace podána 04. 12. 2013 

10. 08. 2014  ukončil členství Ing. Vladimír Stecher – uplynutí období jmenování 

10. 08. 2014  ukončil členství MVDr. Josef Daněk – uplynutí období jmenování  
  

02. 09. 2014  MZe jmenována Ing. Dana Forišková, Ph.D.  

03. 09. 2014  MZe jmenován Mgr. Jan Houser      
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Organizační struktura Komoditní burzy Praha 
 

Zakladatelé 

 Českomoravská plemenářská unie, a. s., Žižkova 286/12, Říčany, PSČ 251 01, 
IČ: 25627724 

 Odbytové družstvo CENTRUM, Chýnovská 1917/9, Tábor, PSČ 390 02, IČ: 25194887 

 RM – SYSTÉM, a. s., Podvinný mlýn 6, Praha 9, PSČ 180 18 

Burzovní komora  

Rozhodnutím valné hromady dne 24. 06. 2014 byl snížen počet členů burzovní komory 
z devíti na šest členů. 

 Volení členové valnou hromadou  

  Milan Nejedlý    předseda  
   Vítězslav Grygar   místopředseda  
  Ing. Petr Pradáč    člen  
   Zdeňka Jandová   členka 
   

 Jmenovaní členové MZe 

  Ing. Dana Forišková, Ph.D.  členka  
  Mgr. Jan Houser   člen  

      
Změny ve složení burzovní komory v roce 2014: 

 Rezignovali členové:     Jindřich Kocour  

       Ing. Lubor Alex 

       Ing. Jan Vysoký 

       Ing. Jaroslav Rygl 

 Uplynulo 4leté období jmenování členů:  Ing. Vladimír Stecher 

       MVDr. Josef Daněk  

 Nově byli MZe jmenovaní členové:   Ing. Dana Forišková, Ph.D. 

       Mgr. Jan Houser 

 Nově byl valnou hromadou zvolen člen: Vítězslav Grygar  

 
Státní dozor 

 MZe Mgr. Martin Turnovský, MBA  burzovní komisař MZe 

 MPO  Mgr. Pavel Kavina, Ph.D.  burzovní komisař MPO 
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Seznam dohodců Komoditní burzy Praha 
 

Soukromí dohodci 

 Hradecká lesní a dřevařská společnost a. s. 

 Krnovská lesní obchodní společnost a. s. 

 eCENTRE, a. s. 

Burzovní dohodci na Komoditní burze Praha nepůsobí. 

 

 

Předmět podnikání a seznam činností, jejichž výkonem 
Komoditní burza Praha pověřila třetí osobu 
 

Předmět podnikání 

 
Burzovní obchody s těmito komoditami: 

a) dříví a dřevní hmota, produkty rostlinné a živočišné výroby a výrobky vzniklé jejich 
zpracováním, jakož i výrobky používané v souvislosti s jejich výrobou, přemísťováním, 
zpracováním nebo prodejem, 

b) výrobky vzniklé zpracováním výše uvedených produktů, 

c) krmiva 

d) hnojiva, pesticidy a jiné ochranné prostředky, 

e) indexy odvozené od cen komodit 

f) řezivo, konstrukční a obalové materiály na bázi dřeva a dřevěných odpadů, 

g) nerostné suroviny, včetně upravených rud, nerud a paliv 

h) vlákniny, papír a výrobky z papíru 

i) produkty koksovacích pecí a rafinérského zpracování ropy 

j) chemické výrobky a chemická vlákna 

k) konstrukční a obalové materiály na bázi pryže, plastů, skla, keramických hmot 
a betonu, 

l) základní kovy a jejich slitiny, včetně hutních výrobků, 

m) kovové konstrukční materiály, výrobky z drátů, spojovací materiály, řetězy, armatury 
a ložiska, 

n) elektřina 

o) odpady a druhotné suroviny, 

p) povolenky na emise skleníkových plynů a související komodity. 
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Druhy burzovních obchodů: 

a) obchody s efektivním zbožím - promptní i dodávkové, 

b) termínové obchody - včetně spekulačních, diferenčních, přímých termínových, 
hedgingových (krycích), opčních, prolongačních, stravných a arbitrážních. 

 

Seznam činností, jejichž výkonem Komoditní burza Praha pověřila třetí osobu 

 

 vedení účetnictví 

 daňové poradenství 

 správa webových stránek a serverů 

 úprava obchodního systému sekce dříví a dřevní hmota 

 technická správa obchodního systému sekce průmyslových komodit 

 činnost burzovního rozhodčího soudu – Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České 
republiky a Agrární komoře České republiky 

 právní poradenství a právní zastupování Komoditní burzy Praha 
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Informace o činnosti a vyhodnocení záměrů Komoditní burzy 
Praha na rok 2014 
 

 

Vývoj obchodování 2007 až 2014 

 

 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

5 0 0 3 199 114 68 107 

 
 

 2007 – v listopadu uvedení obchodního systému sekce dříví a dřevní hmota do 
provozu, vyhlášeno 23 aukce v sekci dříví a dřevní hmota. 

 2008 – vyhlášeno 341 aukce v sekci dříví a dřevní hmota, nedošlo ke spárování 
nabídky s poptávkou. 

 2009 – vyhlášeno 210 aukcí v sekci dříví a dřevní hmota, nedošlo ke spárování 
nabídky s poptávkou. 

 2010 – vyhlášeno 277 aukcí v sekci dříví a dřevní hmota. 

 2011 – rozvoj a rozsáhlá kampaň v roce 2011 v komoditě dříví a dřevní hmota 
v návaznosti na povinnost vítězných subjektů veřejné zakázky státního podniku Lesy 
České republiky nabízet část dříví na veřejných trzích, vyhlášeno 1.514 aukcí v sekci 
dříví a dřevní hmota. 

 2012 – rezignace státního podniku Lesy České republiky v roce 2012 na kontrolu 
plnění smlouvy v nabídkách dříví na veřejné trhy, pokles obchodu s komoditou dříví, 
vyhlášeno 1.733 aukce v sekci dříví a dřevní hmota, zobchodován finanční objem 71 
tisíc Kč. Zahájení obchodů s elektřinou a zemním plynem v druhé polovině roku, 
vyhlášeno 20 aukcí a všechny zobchodovány. 

 2013 – pokračující stagnace uzavřených obchodů s dřívím, vyhlášeno 1.339 aukcí 
sekce dříví a dřevní hmota, zobchodován finanční objem 319 tisíc Kč. V sekci 
průmyslových komodit vyhlášeno 17 aukcí a všechny zobchodovány. 
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Obchodování v roce 2014 

 

 

Nabídka  Poptávka Obchod 

202 107 107 

 

 zveřejněno 945 nabídkových a 16 poptávkových aukcí, zobchodováno 14 aukcí 

 proběhlo 40 burzovních shromáždění (37 burzovních dní) 

 obchody se uskutečnily s komoditami: 

o elektřina v objemu 34.925 MWh, finanční objem 34.916.571,- Kč 

o zemní plyn v objemu 100.211 MWh, finanční objem 71.677.124,- Kč 

o surové dříví v objemu 200 m3, finanční objem 210.000,- Kč 

 celkem se uskutečnily obchody ve finančním objemu 106.803.695,- Kč 

 Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 
republiky neřešil žádné spory vzniklé z burzovních obchodů na KBP 

 

 

Vyhodnocení záměrů Komoditní burzy Praha na rok 2014 

a) očištění jména Komoditní burzy Praha zákonnými prostředky a snaha o navázání na 
obchodní činnost roku 2013 dle bodu b) až g) 

 29. 01. 2014 odstupující ministr zemědělství zamítl rozklad Komoditní burzy 
Praha proti rozhodnutí o odejmutí státního povolení k provozování burzy 

 04. 03. 2014 byla podána žaloba proti rozhodnutí ministra zemědělství 
k Městskému soudu v Praze 

 11. 04. 2014 byl podané žalobě Městským soudem v Praze uznán odkladný 
účinek 
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 20. 06. 2014 proběhlo soudní jednání Městského soudu v Praze, ve kterém byla 
žaloba burzy proti rozhodnutí Ministerstva zemědělství zamítnuta a 02. 07. 2014 
obdržela Komoditní burza Praha rozsudek  

 16. 07. 2014 podala Komoditní burza Praha kasační stížnost proti rozhodnutí 
Městského soudu v Praze k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně 

 14. 08. 2014 byl přiznán Nejvyšším správním soudem v Brně odkladný účinek 
kasační stížnosti 

Komoditní burza Praha může do rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Brně 
pokračovat v plném rozsahu ve své činnosti 

b) zprostředkování obchodů v sekci dříví a dřevní hmota, rozšíření obchodů o řezivo 
a biomasu  

 zprostředkovány obchody s komoditou surové dříví ve výši 200 m3 

 nepodařilo se zprostředkovat obchody s řezivem a biomasou 

c) zprostředkování obchodů v sekci průmyslových a ostatních komodit 

 zprostředkovány obchody s elektřinou v objemu 34.925 MWh 

 zprostředkovány obchody se zemním plynem v objemu 100.211 MWh 

d) spolupráce se stávajícími registrovanými subjekty a vyhledávání nových dodavatelů 
i odběratelů 

 průběžně jsou oslovováni potencionální klienti Komoditní burzy Praha a trvale se 
vyhledávají nové subjekty, se stávajícími se spolupracuje, situaci velmi 
komplikuje probíhající správní řízení a nekalé praktiky konkurence na burzovním 
trhu 

e) nákup obchodního systému sekce průmyslových komodit a jeho úpravy 

 záměr nákupu obchodního systému nebyl dokončen z důvodu vedení správního 
řízení o odejmutí státního povolení k provozování burzy ze strany státního orgánu 
– Ministerstva zemědělství 

f) zajištění finančních prostředků na provoz KBP 

 finanční prostředky na provoz jsou průběžně zajišťovány zejména z burzovních 
obchodů 

g) propagace KBP 

 propagace v oblasti dříví a dřevní hmoty probíhá zatím pouze v rámci 
bilaterálních jednání 

 propagace v oblasti průmyslových komodit byla zvýšena ve spolupráci s členem 
KBP, společností eCENTRE, a. s. 

 
 

Činnost burzy je výrazně ovlivněna probíhajícím správním řízením o odejmutí státního 
povolení k provozování burzy ze strany státního orgánu – Ministerstva zemědělství, což se 
zásadně promítá do obchodní činnosti burzy a dohodců a vznikají tak značné finanční ztráty.  

Na základě uvedeného správního řízení podal burzovní komisař MPO dvakrát návrh na 
odvolání soukromého dohodce eCentre, a. s., který byl burzovní komorou zamítnut. 
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Plnění rozpočtu a účetní závěrka 
 
Plnění rozpočtu roku 2014 

Položky Plán Plnění 

Výnosy celkem 536 514 

Výnosy z poplatků za přístup na trh 36 36 

Výnosy z poplatků za obchodování 500 475 

Ostatní výnosy 0 3 

Náklady celkem 1 616 1 393 

Provozní náklady - OS KBP dříví, web, řízení KBP 360 344 

Provozní náklady - OS KBP průmysl 250 207 

Kancelářské potřeby, IT vybavení 6 7 

Cestovné 30 6 

Reprezentace a dary 20 4 

Nájem 18 18 

Telefony 0 0 

Poštovné 2 1 

Mzdy, odvody 0 0 

Účetnictví 20 16 

Obchodní činnost a propagace 100 0 

OS KBP 600 0 

Právní služby 200 771 

Ostatní poplatky 10 19 

Odpisy dlouhodobého majetku 
 

67 

Výsledek hospodaření -1 080 -946 

 
 
Výsledkem hospodaření Komoditní burzy Praha v roce 2014 je ztráta 946.157,40 Kč před 
zdaněním. 

Důvodem ztráty je správní řízení o odejmutí státního povolení k provozování burzy ze strany 
státního orgánu, což se zásadně promítlo do obchodní činnosti burzy a bylo příčinou 
zvýšených nákladů na právní služby. 

Ze stejného důvodu nedošlo k nákupu obchodního systému průmyslových komodit a jednání 
o nákupu byla zastavena. 
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Záměry Komoditní burzy Praha na rok 2015 

 
Záměry komoditní burzy Praha jsou pro rok 2015 shodné s minulým obdobím, kdy základním 
úkolem bylo a je očištění jména Komoditní burzy Praha, snaha o všeobecnou kultivaci tržního 
prostředí komoditního trhu a zastavení používání nekalých obchodních praktik konkurence 
právní cestou. 

 

a) očištění jména Komoditní burzy Praha zákonnými prostředky a snaha o navázání na 
obchodní činnost roku 2013 dle bodu b) až g) 

b) zprostředkování obchodů v sekci dříví a dřevní hmota, rozšíření obchodů o řezivo 
a biomasu  

c) zprostředkování obchodů v sekci průmyslových a ostatních komodit 

d) spolupráce se stávajícími registrovanými subjekty a vyhledávání nových dodavatelů 
i odběratelů 

e) nákup obchodního systému sekce průmyslových komodit a jeho úpravy 

f) zajištění finančních prostředků na provoz KBP 

g) propagace KBP 

 
 
Primárním záměrem Komoditní burzy Praha na rok 2015 je za přispění výše uvedených bodů 
oživit ekonomiku Komoditní burzy Praha, zvýšit zisk a minimalizovat současnou ztrátu. 
 
 
 
 
V Praze 19. 03. 2015 

 
 




















