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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: spisová 

    značka A 47513 vedená u Městského soudu v Praze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOMODITNÍ BURZA PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017  

 

Strana 3 (22) 

 

Komoditní burza Praha 

 

Komoditní burza Praha (KBP) byla založena dne 21.06.2002 sepsáním zakladatelské 

smlouvy a zapsána do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze 30.09.2002. 

Počáteční obchody se zaměřovaly hlavně na zemědělské komodity na základě potřeb 

svých zakladatelů.  

Od roku 2005 burza rozšířila své obchodování o dříví a dřevní hmotu zavedením 

nového elektronického obchodního sytému. V současné době je v komoditách 

uvedené sekce výrazný převis nabídky nad poptávkou, což odráží celkový stav 

situace na trhu se dřívím.  

Rok 2012 byl pro burzu významný otevřením sekce průmyslové a ostatní komodity, 

burza získala státní povolení k obchodování s elektrickou energií a zprostředkovala 

první obchody s elektřinou a zemním plynem.  

Nárůstem realizovaných obchodů v letech 2011 a 2012 burza začala být 

významnějším konkurentem na burzovním trhu. Obchodování utlumené v letech 

2013 až 2015 se v následujícím období, přes snahu burzy a dohodců, nepodařilo 

zcela obnovit, zejména díky dlouhodobým kontraktům s elektřinou a zemním plynem.  

Burza nyní obchoduje ve dvou elektronických obchodních systémech. V roce 2016 

zakoupila nový elektronický obchodní systém, který v roce 2017 customizovala a 

optimalizovala ho pro obchodování průmyslových komodit elektronickou formou. 

V dalších letech plánuje dokončit customizaci pro další komodity, tak aby se nový 

obchodní systém stal centrálním pro všechny obchodované komodity na Komoditní 

burze Praha. 

Burzovní trh je bezpečným prostředím pro zprostředkování obchodů pro veřejný 

sektor, státní správu i ostatní koncové zákazníky. Důsledný státní dozor je zárukou 

správného nastavení procesů burzy a čestnosti burzovních obchodů. Prověřování 

účastníků burzovních obchodů a práce vyškolených a přezkoušených makléřů 

zabezpečují rovný a efektivní přístup k obchodování. Centralizace nabídky a poptávky 

umožňuje transparentní cenotvorbu při standardizaci komodit a obchodních 

podmínek. Vymahatelnost při nedodržení podmínek v závěrkovém listu je 

zabezpečena prostřednictvím Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky. 

Komoditní burza Praha je plnohodnotným subjektem na komoditním trhu a  

patnáctileté zkušenosti a různorodost obchodů jsou zárukou profesionálního přístupu 

Komoditní burzy Praha ke zprostředkování obchodů s komoditami. 
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Seznam členů Komoditní burzy Praha 
 

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

 

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

 

     

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. 
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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, IČ: 47116404 

Burzovní komora  

 Volení členové valnou hromadou  

  Milan Nejedlý   předseda  

   Vítězslav Grygar   místopředseda  

  Ing. Jitka Kozáková   členka  

  Ing. Jan Vysoký   kooptovaný člen  

   

 Jmenovaní členové MZe 

  Ing. Dana Forišková, Ph.D. členka  

 

 

Změny ve složení burzovní komory v roce 2017: 

 31.07.2017 Zdeňka Jandová  odstoupení z funkce 

 05.10.2017 Ing. Jan Vysoký   kooptace člena 

 30.11.2017 Mgr. Jan Houser  odstoupení z funkce 

 

Generální sekretář 

 Bc. Ludmila Leontýna Babuková   

Státní dozor 

 Mgr. Martin Turnovský, MBA  burzovní komisař MZe 

 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. 

 Lesní společnosti Broumov Holding, a. s. 

 eCENTRE, a. s. 

Burzovní dohodci 

 na Komoditní burze Praha nepůsobí 

 

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

 

 správa webových stránek a serverů 

 úprava obchodního systému sekce dříví a dřevní hmota 

 správa a customizace 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 2017 
 

Informace o činnosti 

KBP aktivně obchodně působila na státní i nestátní instituce s nabídkou svých služeb 
a účastnila se řady výběrových řízení a podání nabídek v poptávkových řízeních na 
průmyslové komodity. 

Plošně neuspokojivá situace na trhu s dřívím, kde je přetlak dřeva, způsobuje nižší 
poptávku po burzovních obchodech v této oblasti. Burza zaznamenala poptávkové i 
nabídkové aukce, které se nesetkávají v cenové hladině.  

Nový obchodní systém byl během roku 2017 customizovám pro komfortní užívání ze 
strany makléřů a burzy. První fáze customizace proběhla úspěšně a další fáze budou 
následovat.  

Pro zprostředkování burzovních obchodů byl pně využíván nový obchodní systém v 
sekci průmyslových komodit. Obchodování s dřívím a dřevní hmotou bylo ponecháno 
ve stávajícím obchodním systému. Customizace směřuje k využití systému pro 
všechny komodity.  

 

 

Vývoj obchodování 2007 až 2017 

 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

5 0 0 3 199 114 68 107 63 41 48 
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Průběh obchodování 2007 až 2016 

 2007 – v listopadu uvedení obchodního systému sekce dříví a dřevní hmota 

do provozu, vyhlášeny 23 aukce v sekci dříví a dřevní hmota. 

 2008 – vyhlášena 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, vyhlášeny 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 v celkovém finančním objemu necelých 114 milionů Kč. 

 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 

v celkovém finančním objemu téměř 68 milionů Kč. 

 2014 – pokračující stagnace uzavřených obchodů s dřívím, vyhlášeno 949 

aukcí sekce dříví a dřevní hmota, zobchodován finanční objem 210 tisíc Kč. 

V sekci průmyslových komodit vyhlášeno 12 aukcí a všechny zobchodovány 

v celkovém finančním objemu necelých 107 milionů Kč. 

 2015 – neuspokojivá situace na trhu se dřívím, vyhlášeno 795 aukcí sekce dříví 

a dřevní hmota, zobchodován finanční objem přes 1 milion Kč. 

V sekci průmyslových komodit vyhlášeno 20 aukcí a všechny zobchodovány 

v celkovém finančním objemu téměř 62 milionů Kč. 

 2016 – vyhlášeno 228 aukcí v sekci dříví a dřevní hmota, zobchodován 

finanční objem přes 100 tisíc Kč. 

Vyhlášeno 11 aukcí v sekci průmyslových komodit, zobchodován finanční 

objem přes 40,5 milionů Kč.  
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 zveřejněno 140 nabídkových a 56 poptávkových aukcí, zobchodováno 13 aukcí 

 proběhlo 26 burzovních shromáždění (24 burzovních dní) 

 obchody se uskutečnily s komoditami: 

o elektřina v objemu 45 985 MWh, finanční objem 45 571 426,- Kč, z toho 

 v hladině nízkého napětí 37 866 MWh a 

 v hladině vysokého napětí 8 119 MWh 

o zemní plyn v objemu 5 406 MWh, finanční objem 2 515 617,- Kč, z toho 

 do 630 MWh/OM/rok 3 958 MWh a  

 od 630 do 4 200 MWh/OM/rok 1 448 MWh 

o surové dříví v objemu 200 m3, finanční objem 143 000,- Kč 

 celkem se uskutečnily obchody ve finančním objemu 48 230 043,- Kč 

 Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 

České republiky neřešil žádné spory vzniklé z burzovních obchodů na KBP  
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Vyhodnocení záměrů Komoditní burzy Praha na rok 2017 

a) oslovení potencionálních klientů burzy, navazování na obchodní činnost 

z předchozích let, snaha o informovanost a zvýšení povědomí o činnosti burzy 

b) pozice burzy stagnuje na relativně malém objemu obchodů, což není žádoucí a 

podniká kroky k rozvoji 

c) zprostředkování obchodů v sekci dříví a dřevní hmota, řezivo a biomasa  

 zprostředkovány obchody s komoditou surové dříví ve výši 200 m3 

 nepodařilo se zprostředkovat obchody s biomasou a řezivem 

d) zprostředkování obchodů v sekci průmyslových a ostatních komodit 

 zprostředkovány obchody s elektřinou v objemu 45 985 MWh 

 zprostředkovány obchody se zemním plynem v objemu 5 406 MWh 

e) 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 

f) proběhla první fáze úprav obchodního systému  

 obchodní systém poskytuje moderní, pohodlné a bezpečné prostředí pro 

obchod na elektronické burzovním parketu 

 postupně probíhá customizace pro další komodity obchodované na KBP 

g) zajištění finančních prostředků na provoz KBP 

 finanční prostředky na provoz jsou průběžně zajišťovány zejména 

z burzovních obchodů a poplatků za přístup na trh 

h) propagace KBP 

 propagace v oblasti dříví a dřevní hmoty probíhá v rámci bilaterálních 

jednání a seminářů pro zájemce obchodování 

 propagace v oblasti průmyslových komodit byla zvýšena ve spolupráci 

s členem KBP, společností eCENTRE, a. s. 
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Plnění rozpočtu Komoditní burzy Praha za rok 2017 
 

 

Plnění rozpočtu 2017 v tisících Kč 

Položky Plán Plnění 

Výnosy celkem 901 721 

Výnosy z poplatků za přístup na trh 492 492 

Výnosy z poplatků za obchodování 409 229 

Ostatní výnosy 0 0 

Náklady celkem 685 643 

Spotřeba materiálu 5 1 

Cestovné 10 4 

Náklady na reprezentaci 10 2 

Ostatní služby 158 137 

Mzdové náklady 270 270 

Zákonné sociální pojištění 92 92 

Zákonné sociální náklady 11 10 

Ostatní sociální náklady 1 0 

Ostatní daně a poplatky 3 1 

Ostatní finanční náklady 2 3 

Účetní odpisy nehmotného majetku 124 124 

Výsledek hospodaření 216 78 

 
 
Výsledkem hospodaření Komoditní burzy Praha v roce 2017 je zisk 77 453,01 Kč před 
zdaněním. 

Zisku bylo dosaženo úsporným a účelným hospodařením účetní jednotky. Úspora je 
také výsledkem investic do customizace dlouhodobého nehmotného majetku.  
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Účetní závěrka Komoditní burzy Praha za rok 2017 - rozvaha 

 

Rozvaha ve zkráceném rozsahu 

Daňový subjekt: Komoditní burza Praha 

IČ / DIČ: 267 28 087 / CZ26728087 

Sídlo účetní jednotky Praha 6, Bělohorská 274/9, PSČ 16900 

 
 

 A K T I V A brutto korekce netto 
minulé 
období 
netto 

  1 2 3 4 

 AKTIVA CELKEM 2 438 1 602 836 1 154 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál     

B. Dlouhodobý majetek 2 129 1 602 527 615 

C. Oběžná aktiva 306  306 536 

D. Časové rozlišení aktiv 3  3 3 
 

 

 P A S I V A 
běžné účetní 

období 
minulé účetní 

období 

  1 2 

 PASIVA CELKEM 836 1 154 

A. Vlastní kapitál 428 351 

B. + C. Cizí zdroje 372 767 

B. Rezervy   

C. Závazky 372 767 

D. Časové rozlišení pasiv 36 36 
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Účetní závěrka Komoditní burzy Praha za rok 2017 – výkaz zisku a ztráty 

 

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu 

Daňový subjekt: Komoditní burza Praha 

IČ / DIČ: 267 28 087 / CZ26728087 

Sídlo účetní jednotky Praha 6, Bělohorská 274/9, PSČ 16900 

 

 Název položky 
běžné 
účetní 
období 

minulé 
účetní 
období 

  1 2 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 721 682 

II. Tržby za prodej zboží   

A. Výkonová spotřeba 144 167 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)   

C. Aktivace (-)   

D. Osobní náklady 372 372 

E. Úprava hodnot v provozní oblasti 124 10 

III. Ostatní provozní výnosy   

F. Ostatní provozní náklady 1 3 

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 80 130 

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly   

G. Náklady vynaložené na prodané podíly   

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku   

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem   

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy   

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti   

J. Nákladové úroky a podobné náklady   

VII. Ostatní finanční výnosy   

K. Ostatní finanční náklady 3 6 

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) -2 -6 

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 78 124 

L. Dan z příjmu   

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 78 124 

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)   

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 78 124 

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 721 682 
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Účetní závěrka Komoditní burzy Praha za rok 2017 – příloha k účetní 
závěrce 

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších 

předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy 

vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy 

a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka 

k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno 

jinak. 

Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od 01.01.2017 do 31.12.2017 

Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od 01.01.2016 do 31.12.2016 

 

A. Obecné údaje 

Popis účetní jednotky  

Obchodní firma:   Komoditní burza Praha       

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

IČO:    267 280 87    

DIČ:    CZ26728087 

Datum vzniku společnosti: 30. září 2002 

Zápis v obchodním rejstříku:  spisová značka A 47513 vedená u Městského soudu 

 v Praze 

Předmětem činnosti jsou burzovní obchody s těmito komoditami: 

a) dřevo a dřevní hmota, produkty rostlinné a živočišné výroby a výrobky vzniklé 

jejich zpracováním, jakož výrobky používané v souvislosti s jejich výrobou, 

přemisťováním 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 a konstrukční materiály, výrobky z drátů, spojovací materiály, řetězy, 

armatury a ložiska, 

n) elektřina, 
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o) odpady a druhotné suroviny, 

p) povolenky a emise skleníkových plynů a související komodity 

Druhy burzovních obchodů: 

a) obchody s efektivním zbožím – promptní a dodávkové, 

b) termínové obchody – včetně spekulačních, diferenčních, přímých termínových, 

hedgingových (krycích), opčních, prolongačních, stravných a arbitrážních 

c) pomocné – tj. zejména obchody pojišťovací, přepravní, skladovací 

a zasilatelské 

Zakladatelé společnosti 

Českomoravská plemenářská unie, a. s.  IČ: 267 554 91 

Žižkova 286/12, 251 01 Říčany vklad: 1 000 000,-- Kč 

Odbytové družstvo CENTRUM IČ: 251 948 87 

Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor vklad: 1 000 000,-- Kč 

RM – SYSTÉM, a. s.  IČ: 471 164 04 

Podvinný mlýn 6, 180 18 Praha 9 vklad: 1 000 000,-- Kč 

Statutárním orgánem organizace je burzovní komora 

Členové statutárního orgánu ke dni účetní závěrky 

Milan Nejedlý předseda 

Vítězslav Grygar místopředseda 

Ing. Dana Forišková Ph.D. členka 

Ing. Jan Vysoký člen 

Ing. Jitka Kozáková členka 

Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 

Zaměstnanci společnosti  
včetně řídících pracovníků 

Zaměstnanci  
společnosti celkem 

Z toho řídících 
pracovníků 

Běžné 
účetní 
období 

Minulé 
účetní 
období 

Běžné 
účetní 
období 

Minulé 
účetní 
období 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 1 1 1 1 

Mzdové náklady 270 270 270 270 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 91 91 91 91 

Sociální náklady 11 11 11 11 

Osobní náklady celkem 372 372 372 372 

 
 

B. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování  

Účetnictví je vedeno dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, na 

základě opatření MF ČR, kterými se stanoví postup účtování a obsah účetní 

závěrky a na základě vnitřních směrnic.  

Účetním obdobím je kalendářní rok. Účetnictví bylo zpracováno zaměstnancem 
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účetní jednotky. 

Účetní jednotka vlastní pouze dlouhodobý nehmotný majetek: 

Software – obchodní systém a software pro provozování webu v celkové hodnotě 

1 468 000,-- Kč, který byl plně odepsán v roce 2015.  

Software – nový obchodní systém v hodnotě 618 000,-- Kč, který účetní jednotka 

pořídila v roce 2016.  

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vycházel z 

ustanovení § 28 odst. 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví. Dodržuje se zásada 

jeho odepsání v účetnictví nejdéle na pět let od jeho pořízení, účetní a daňové 

odpisy se nerovnají. Daňové odpisy výše zmíněného software byly posunuty, a 

tudíž nebyly uplatněny v roce 2017. 

 

Závazky a pohledávky v cizích měnách účetní jednotka nemá. 

Pohledávky delší než 180 dní účetní jednotka nemá. 

Účetní jednotka má závazek delší než 180 dní, ale kratší než 5 let ve výši 280 

000,00 Kč za nákup obchodního systému.  

Veškeré závazky a pohledávky účetní jednotky jsou vedeny v účetnictví. 

Účetní jednotka nemá žádné majetkové účasti v jiných účetních jednotkách. 

Žádný majetek účetní jednotky není zatížen zástavním právem. 

Žádné pohledávky ani závazky nejsou jištěny dle zástavního práva. 

Účetní jednotka nepřijala a neposkytla žádné půjčky ani úvěry. 

Účetní jednotka nepřijala ani neposkytla žádné dary. 

Výnosy účetní jednotky za uplynulý rok ve výši 720 720,56 Kč jsou za poskytnuté 

služby do tuzemska. 

O výsledku roku 2016 (zisku) ve výši 124 195,56 Kč bylo rozhodnuto, převést jej 

na účet 428 Nerozdělený zisk z minulých let. 
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Záměry Komoditní burzy Praha na rok 2018 

 
Záměry komoditní burzy Praha jsou pro rok 2018 navazující na předchozí období což 
je obnovení plné činnosti burzy a snaha o všeobecnou kultivaci tržního prostředí 
komoditního trhu.  

 

a) zvýšení osvěty a povědomí o činnosti burz a přednostech burzovních obchodů  

b) stabilizace pozice Komoditní burzy Praha na burzovním trhu ČR 

c) zprostředkování obchodů v sekci dříví a dřevní hmota 

d) zprostředkování obchodů v sekci průmyslových a ostatních komodit 

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

f) úpravy obchodního systému pro obchodované komodity 

g) zajištění finančních prostředků na provoz KBP 

h) propagace KBP 

 
 
Primárním záměrem Komoditní burzy Praha na rok 2018 je, za přispění výše 
uvedených bodů, oživení ekonomiky Komoditní burzy Praha a dosažení zisku. 
 
 

 

 

 

 

 

Praha 19.03.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Ludmila Leontýna Babuková Milan Nejedlý 

generální sekretář předseda burzovní komory 

Komoditní burzy Praha Komoditní burzy Praha 

 


