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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. Vladimír Stecher
MVDr. Josef Daněk
Jindřich Kocour

Přijatí členové:

Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.
Lesní společnost Broumov Holding, a.s.
Krnovská lesní obchodní společnost a.s.
ENERGOWOOD CZ, a.s.

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


Voleni valnou hromadou
Milan Nejedlý
Ing. Václav Mottl
Ing. Roman Appel
Ing. Vladimír Babka
Ing. František Dejnožka
Ing. Petr Pradáč



předseda
místopředseda
člen
člen
člen
člen

Jmenováni MZe
Ing. Vladimír Stecher
MVDr. Josef Daněk
Jindřich Kocour

člen
člen
člen
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Změny ve složení burzovní komory v průběhu roku 2011 :
na valné hromadě, konané dne 25. 10. 2011, byli odvoláni všichni členové burzovní komory
volení valnou hromadou a zvoleni noví podle Zákona o komoditních burzách č. 229/1992 Sb.
ust. § 11.
Státní dozor


MZe ČR

Ing. Jiří Velvarský, CSc.

burzovní komisař MZe



MPO ČR

Mgr. Pavel Kavina, Ph.D.

burzovní komisař MPO

Seznam dohodců Komoditní burzy Praha
Soukromí dohodci


Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.



Krnovská lesní obchodní společnost a.s.

Burzovní dohodci na Komoditní burze Praha nepůsobí.

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

jejichž

výkonem

Předmět podnikání
Burzovní obchody s těmito komoditami:
a) Dřevo 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 vytvořené na základě 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,
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m) kovové konstrukční materiály, výrobky z drátů, spojovací materiály, řetězy, armatury
a ložiska,
n) odpady a druhotné suroviny,
o) povolenky na emise skleníkových plynů a související komodity.
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



tvorba webových stránek



úprava obchodního systému



činnost burzovního rozhodčího soudu – Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní
burze Kladno

Informace o činnosti a vyhodnocení záměrů Komoditní burzy
Praha na rok 2011
Vývoj obchodování 2007 až 2011
Uskutečněné obchody v mil. Kč
250
200
150
100
50
0
2007

2008

2009

Strana 6 (9)

2010

2011

KOMODITNÍ BURZA PRAHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Obchodování v roce 2011

Nabídka, poptávka a obchod v mil Kč - 2011
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zveřejněno 744 nabídkových a 753 poptávkových aukcí, zobchodováno 232 aukcí



proběhlo 51 burzovních shromáždění (51 burzovních dní)



obchody se uskutečnily s komoditou surové dříví v objemu 120.410 m3, finanční
objem 198.571.400,- Kč



Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno neřešil žádné spory vzniklé
z burzovních obchodů na KBP

Vyhodnocení záměrů Komoditní burzy Praha na rok 2011
a) uskutečňování obchodů s dřívím na KBP
 byly zprostředkovány obchody s komoditou surové dříví ve výši 120.410 m3
 nepodařilo se zprostředkovat obchody s řezivem a biomasou (aukce těchto
komodit byly zveřejněny)
b) oslovení subjektů nabízejících dříví, s důrazem na vítěze tendrů LČR se závazkem
nabídky cca 20% objemu dříví na veřejné trhy
 subjekty byly osloveny a trvale se s nimi jedná
c) oslovení subjektů kupujících dříví, s důrazem na regionální odběratele
 subjekty byly osloveny a trvale se s nimi jedná
d) zajistit finanční prostředky na provoz KBP
 finanční prostředky na provoz jsou průběžně zajišťovány zejména z burzovních
obchodů
e) zajistit vedení účetnictví – Ing. Irena Horáková, Ing. Jiří Pohořský
 vedení účetnictví a daňové poradenství je zajištěno dle záměru
f) úprava webových stránek
 byly spuštěny nové webové stránky KBP
g) úprava výstupů z obchodního systému KBP
 obchodní systém bude z technických důvodů upraven až v počátku roku 2012
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h) propagace KBP
 propagace probíhá zatím pouze v rámci bilaterálních jednání

Plnění rozpočtu a účetní závěrka
Plnění rozpočtu roku 2011
Položky

Plán

Plnění

Výnosy celkem
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Poplatky za přístup na trh
Poplatky za obchodování
Ostatní výnosy

1)

2)

3)

Náklady celkem
Kancelářské potřeby, IT vybavení
Cestovné

4)

Reprezentace a dary
Nájem

5)

6)

Telefony
Poštovné
Mzdy, odvody
Účetnictví

7)

8)

Propagace
OS KBP, webové stránky
Ostatní poplatky

9)

10)

Výsledek hospodaření
1)

poplatky za přístup na trh
plán - od 01. 01. 2011 do 30. 06. 2011 – 30.000,- měsíčně
plán - od 01. 07. 2011 do 31. 12. 2011 – 20.000,- měsíčně – sníženo na 1.000,- Kč
měsíčně (důvodem je snížení nákladů a zvýšení příjmů z poplatků za obchodování)

2)

poplatky za obchodování
plán
- od 01. 05. 2011 do 31. 07. 2011 – 10.000,- měsíčně
- od 01. 08. 2011 do 31. 10. 2011 – 20.000,- měsíčně
- od 01. 11. 2011 do 31. 12. 2011 – 30.000,- měsíčně
skutečností bylo dosažení měsíčního průměru ve výši téměř 45.000,- Kč

3)

ostatní výnosy - školení makléřů a makléřské zkoušky, prodej majetku

4)

cestovné - navýšení o cestovné jmenovaného člena BK na jednání BK a VH

5)

reprezentace a dary
- zasedání burzovní komory, valná hromada, jednání KBP

6)

nájem - 12 x 1.500,- Kč
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7)

mzdy a odvody - od 01. 01. 2011 do 31. 03. 2011 + zákonné odstupné

8)

vedení účetnictví - 12 x 1.500,- Kč, daňový poradce, účetní uzávěrka

9)

zprovozněny nové webové stránky a nutné úpravy pro aplikaci OS, aktualizace OS pro dříví
proběhne v roce 2012

10)

ostatní poplatky – pojištění, bankovní poplatky, úroky, penalizace, manka a škody, haléřové
vyrovnání, doména, elektronický podpis

Výsledkem hospodaření Komoditní burzy Praha v roce 2011 je zisk 610 tis. Kč před
zdaněním.
Přílohou výroční zprávy je účetní závěrka 2011.

Záměry Komoditní burzy Praha na rok 2012
a) zprostředkování obchodů v sekci dříví a dřevní hmota, rozšíření obchodů o řezivo a
biomasu
b) rozšíření zprostředkování obchodů o průmyslové a ostatní komodity
c) spolupráce se stávajícími registrovanými subjekty a vyhledávání nových dodavatelů i
odběratelů
d) úprava obchodního systému sekce dříví a dřevní hmota – dokončení záměru z roku
2011
e) zajištění finančních prostředků na provoz KBP
f) propagace KBP

V Praze 09. 03. 2012
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