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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 velice výrazný převis nabídky nad poptávkou, což odráží celkový stav
situace na trhu se dřívím.
Rok 2012 byl pro burzu velmi 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. Na podzim roku 2013 přišel zásadní
útlum obchodování oznámením o zahájení správního řízení a následným
Rozhodnutím o odejmutí státního povolení k provozování burzy ze strany správního
orgánu Ministerstva zemědělství, kterého konkurence okamžitě využila.
S jistotou bezúhonnosti burza vstoupila do právního sporu, který byl ukončen
počátkem roku 2015 rozsudkem Nejvyššího správního soudu v Brně ve prospěch KBP
zrušením všech předchozích rozhodnutí. Burza tak očistila své jméno, ale byla
významně poznamenána soudním procesem, který na ni vrhl stín a ztratila tak
důvěru mnoha klientů. Uplynulý rok 2015 zástupci burzy a dohodců absolvovali celou
řadu jednání, diskuzí a vysvětlování případným zájemcům o burzovní obchody ve
snaze o znovuzískání své pozice důvěryhodné burzy.
Burza obchoduje ve dvou elektronických obchodních systémech. Nyní, po ukončení
sporů, obnovila burza jednání o koupi jednoho centrálního obchodního systému pro
všechny komodity, který plánovala již na závěr roku 2013.
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
tak 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
dvanáctileté 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:

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.
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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
Vítězslav Grygar
Ing. Petr Pradáč
Zdeňka Jandová



předseda
místopředseda
člen
členka

Jmenovaní členové MZe
Ing. Dana Forišková, Ph.D.
Mgr. Jan Houser

členka
člen

Změny ve složení burzovní komory v roce 2015:


Opětovná volba členů 19.03.2015:

Milan Nejedlý
Ing. Petr Pradáč

Generální sekretář


Bc. Ludmila Leontýna Babuková:

Státní dozor
 MZe Mgr. Martin Turnovský, MBA


MPO Mgr. Pavel Kavina, Ph.D.

od 01.08.2015

burzovní komisař MZe
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

Strana 8 (16)

KOMODITNÍ BURZA PRAHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Informace o činnosti a vyhodnocení záměrů Komoditní burzy
Praha na rok 2015
Informace o činnosti
Významným úspěchem bylo pro burzu doručení rozsudku Nejvyššího správního soudu
v Brně dne 20.02.2015 ve prospěch KBP.
Následovalo vypsání konkurzu na pozici generálního sekretáře burzy, který svou
činnost zahájil dne 01.08.2015.
Hloubková kontrola MPO proběhla v sídle burzy 22.09.2015 a následovala kontrola
dohodce eCENTRE, a. s. dne 30.09.2015. Výsledkem kontrolní akce bylo vyjasnění si
burzovních termínů a oboustranný vstřícný postoj k nesrovnalostem.
Dlouhodobě plánovaný nový obchodní systém se tak modeloval v průběhu celého
roku. Postupně získané indicie z jednání přinesl přesnější pohled i ze strany
kontrolních orgánů.
Formou prezentací a seminářů se KBP snažila získat nové klienty z veřejného i
státního sektoru.
Vývoj obchodování 2007 až 2015
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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.
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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.
 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.
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Dříví a dřevní hmota – obchodování 2007 - 2015
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Průmyslové komodity – obchodování 2012 – 2015
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Obchodování v roce 2015
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zveřejněno 795 nabídkových a 11 poptávkových aukcí, zobchodováno 14 aukcí



proběhlo 45 burzovních shromáždění (42 burzovních dní)



obchody se uskutečnily s komoditami:
o

elektřina v objemu 39 787 MWh, finanční objem 36 118 842,- Kč

o

zemní plyn v objemu 42 949 MWh, finanční objem 25 603 300,- Kč

o

surové dříví v objemu 1 400 m3, finanční objem 1 345 000,- Kč



celkem se uskutečnily obchody ve finančním objemu 63 067 142,- 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 2015
a) očištění jména Komoditní burzy Praha zákonnými prostředky a snaha o
navázání na obchodní činnost roku 2013 dle bodu b) až g)


20.02.2015 doručení rozsudku NSS v Brně ve prospěch KBP, který
umožňuje plné a zejména perspektivní obnovení činnosti Komoditní burzy
Praha



20.04.2015 doručení rozhodnutí MZe o zastavení řízení o odejmutí státního
povolení k provozu burzy

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


zprostředkovány obchody s komoditou surové dříví ve výši 1 400 m3



nabídka 4 000 tun energetické štěpky, nedošlo ke spárování nabídky s
poptávkou



nepodařilo se zprostředkovat obchody s řezivem

c) zprostředkování obchodů v sekci průmyslových a ostatních komodit


zprostředkovány obchody s elektřinou v objemu 39 787 MWh



zprostředkovány obchody se zemním plynem v objemu 42 949 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, situace
sebou nese stín proběhlého správního 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 dokončení
správního řízení i ekonomického dopadu následků řízení

f) zajištění finančních prostředků na provoz KBP


finanční prostředky na provoz jsou průběžně zajišťovány zejména
z burzovních obchodů a poplatků za přístup na trh

g) propagace KBP


propagace v oblasti dříví a dřevní hmoty probíhá
bilaterálních jednání seminářů pro zájemce obchodování



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

zatím

v rámci

Činnost burzy je poznamenána uplynulým správním řízením o odejmutí státního
povolení k provozování burzy ze strany státního orgánu – Ministerstva zemědělství,
což se zásadně promítlo do obchodní činnosti burzy a dohodců a vznikly tak značné
finanční ztráty.
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Plnění rozpočtu a účetní závěrka
Plnění rozpočtu roku 2015 (v tis)
Položky
Výnosy celkem
Výnosy z poplatků za přístup na trh
Výnosy z poplatků za obchodování
Ostatní výnosy
Náklady celkem
Provozní náklady - administrativa
Provozní náklady - OS KBP dříví, web, řízení KBP
Provozní náklady - OS KBP průmysl
Kancelářské potřeby, IT vybavení
Cestovné
Reprezentace a dary
Nájem
Telefony
Poštovné
Mzdy, odvody
Účetnictví
Obchodní činnost a propagace
OS KBP
Právní služby
Ostatní poplatky
Odpisy dlouhodobého majetku
Výsledek hospodaření

Plán

Plnění

1 186
36
1 150
0
1 186
120
55
400
10
10
10
18
0
2
0
20
6
30
500
5

684
366
314
4
829
71
57
123
46
1
11
21
5
2
149
11
6
3
320
2
28

0

-173

Výsledkem hospodaření Komoditní burzy Praha v roce 2015 je ztráta 173 391,88 Kč
před zdaněním.
Důvodem ztráty je doznívání správního řízení o odejmutí státního povolení
k provozování burzy ze strany státního orgánu, což se zásadně promítlo do obchodní
činnosti burzy a bylo příčinou nízkých tržeb za obchodování.
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Záměry Komoditní burzy Praha na rok 2016
Záměry komoditní burzy Praha jsou pro rok 2016 navazující na předchozí období, kdy
základním úkolem bylo očištění jména Komoditní burzy Praha, obnovené plné činnosti
burzy a snaha o všeobecnou kultivaci tržního prostředí komoditního trhu.
a) navázání na obchodní činnost před zahájením správního řízení dle bodu b) až
g)
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) nákup obchodního systému a jeho úpravy pro obchodované komodity
g) zajištění finančních prostředků na provoz KBP
h) propagace KBP

Primárním záměrem Komoditní burzy Praha na rok 2016 je za přispění výše
uvedených bodů oživení ekonomiky Komoditní burzy Praha a dosažení zisku.

V Praze 16.03.2016
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Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít
jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Daňový subjekt:
IČ / DIČ:
Sídlo účetní jednotky:

Komoditní burza Praha
CZ26728087
Bělohorská 274/9, 16900 Praha 6

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu
ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)
AKTIVA

A.
B.
B.I.
B.I.1.
B.I.2.
B.I.3
B.I.4.
B.I.5.
B.I.6.
B.I.7.
B.I.8.
B.II.
B.II.1.
B.II.2.
B.II.3.
B.II.4.
B.II.5.
B.II.6.
B.II.7.
B.II.8.
B.II.9.
B.III.
B.III.1.
B.III.2.
B.III.3
B.III.4.
B.III.5.
B.III.6.
B.III.7.
C.
C.I.
C.I.1.
C.I.2.
C.I.3.
C.I.4.
C.I.5.
C.I.6.
C.II.
C.II.1.

AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých
věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Dospělá zvířata a jejich skupiny
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek
Podíly - ovládaná osoba
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný
vliv
Jiný dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů

brutto

korekce

netto

1822

1468

354

minulé
období
netto
4
500

1

2

3

1468
1468
4

1468
1468
4

0
0
0

28
28
0

1464

1464

0

28

354

0

354

472

AKTIVA

C.II.2.
C.II.3.
C.II.4.
C.II.5.
C.II.6.
C.II.7.
C.II.8.
C.III.
C.III.1.
C.III.2.
C.III.3.
C.III.4.
C.III.5.
C.III.6.
C.III.7.
C.III.8.
C.III.9.
C.IV.
C.IV.1.
C.IV.2.
C.IV.3.
C.IV.4.
D.I.
D.I.1.
D.I.2.
D.I.3.

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
Pohledávky - podstatný vliv
Pohledávky za společníky
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Odložená daňová pohledávka
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
Pohledávky - podstatný vliv
Pohledávky za společníky
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Stát - daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období

brutto

korekce

netto

1

2

3

0
0

354
354

0

minulé
období
netto
4

0
0

60
60

354

413

354

413

PASIVA

PASIVA CELKEM
A.
Vlastní kapitál
A.I.
Základní kapitál
A.I.1.
Základní kapitál
A.I.2.
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
A.I.3.
Změny základního kapitálu
A.II.
Kapitálové fondy
A.II.1.
Ážijo
A.II.2.
Ostatní kapitálové fondy
A.II.3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
A.II.4.
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací
A.II.5.
Rozdíly z přeměn obchodních korporací
A.II.6.
Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací
A.III.
Fondy ze zisku
A.III.1. Rezervní fond
A.III.2. Statutární a ostatní fondy
A.IV.
Výsledek hospodaření minulých let
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let
A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let
A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let
A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)
B.
Cizí zdroje
B.I.
Rezervy
B.I.1.
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
B.I.2.
Rezerva na důchody a podobné závazky
B.I.3.
Rezerva na daň z příjmů
B.I.4.
Ostatní rezervy
B.II.
Dlouhodobé závazky
B.II.1.
Závazky z obchodních vztahů
B.II.2.
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
B.II.3.
Závazky - podstatný vliv
B.II.4.
Závazky ke společníkům
B.II.5.
Dlouhodobé přijaté zálohy
B.II.6.
Vydané dluhopisy
B.II.7.
Dlouhodobé směnky k úhradě
B.II.8.
Dohadné účty pasivní
B.II.9.
Jiné závazky
B.II.10. Odložený daňový závazek
B.III.
Krátkodobé závazky
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů
B.III.2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
B.III.3. Závazky - podstatný vliv
B.III.4. Závazky ke společníkům
B.III.5. Závazky k zaměstnancům
B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace
B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy
B.III.9. Vydané dluhopisy
B.III.10. Dohadné účty pasivní
B.III.11. Jiné závazky
B.IV.
Bankovní úvěry a výpomoci

běžné účetní
minulé účetní
období
období
1
2
354
500
227
400
3000
3000
3000
3000

-2600
1586
-4186

-1654
1586
-3240

-173

-946

91

73

91
24

73
126

19
10
38

-53

PASIVA

B.IV.1.
B.IV.2.
B.IV.3.
C.I.
C.I.1.
C.I.2.

běžné účetní
období
1

Bankovní úvěry dlouhodobé
Krátkodobé bankovní úvěry
Krátkodobé finanční výpomoci
Časové rozlišení
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:

36
0
36
Milan Nejedlý předseda

minulé účetní
období
2

27
3
24

Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít
jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Daňový subjekt:
IČ / DIČ:
Sídlo účetní jednotky:

Komoditní burza Praha
CZ26728087
Bělohorská 274/9, 16900 Praha 6

Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - druhové členění , v plném rozsahu
ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)
Název položky

I.
A.
+
II.
II.1.
II.2.
II.3.
B.
B.1.
B.2.
+
C.
C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
D.
E.
III.
III.1.
III.2
F.
F.1.
F.2.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
VI.
J.
VII.
VII.1.
VII.2.
VII.3.
VIII.
K.
IX.
L.
M.

Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů obchodní korporace
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů
příštích období
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Převod provozních výnosů
Převod provozních nákladů
Provozní výsledek hospodaření
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Prodané cenné papíry a podíly
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným
vlivem
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Náklady z finančního majetku
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

běžné účetní
období
1

minulé účetní
období
2

680
680

511
511

671
50
621
9
149
105

1378
7
13710
-868
0
0

36
8
6
28

0
0
13
67

-170

-947

Název položky

X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
Q.1.
Q.2.
**
XIII.
R.
S.
S.1.
S.2.
*
T.
***
****

Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Převod finančních výnosů
Převod finančních nákladů
Finanční výsledek hospodaření
Daň z příjmů za běžnou činnost
- splatná
- odložená
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
- splatná
- odložená
Mimořádný výsledek hospodaření
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
Výsledek hospodaření před zdaněním

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:

běžné účetní
období
1

minulé účetní
období
2
0

3

0
2

2
0

-2

1

-172

-946

-172
-173

-946
-946

Milan Nejedlý předseda

Komoditní burza Praha
Příloha k účetní uzávěrce za rok 2015

1) Všeobecná část :
Založení a charakteristika organizace:
Organizace byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A,
vložka 47513.
Název organizace: Komoditní burza Praha
Datum vzniku: 30. září 2002
Sídlo společnosti: Praha 6, Bělohorská 274/p, PSČ 169 00
IČO: 267 28 087
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 refinérského 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,

o)

odpady a druhotné suroviny,

p)

povolenky na 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 zasílatelské
Zakladatelé společnosti:
1) Českomoravská plemenářská unie, a.s. IČ: 26755491
Žižkova 286/12, Říčany, PSČ 251 01……………………vklad: 1,000.000 Kč
2) Odbytové družstvo CENTRUM, IČ: 25194887
Chýnovská 1917/9, Tábor, PSČ 390 02 …………………vklad: 1,000.000 Kč
3) RM – SYTÉM, a.s. IČ: 47116404
Podvinný mlýn 6, Praha 9, PSČ 180 18 …………………vklad: 1,000.000 Kč
Statutární orgány: Statutárním orgánem organizace je burzovní komora ve složení :
Členové statutárního orgánu ke dni účetní závěrky:
Předseda

Milan

Nejedlý

Místopředseda

Vítězslav

Grygar

Člen

Ing. Petr

Pradáč

Člen

Zdeňka

Jandová

Člen

Ing. Dana

Forišková, Ph.D.

Člen

Mgr. Jan

Houser

Člen

Zaměstnaci :
Rok 2014

Rok 2015

Průměrný počet zaměstnanců

0

1

z toho řídící

0

1

Osobní náklady celkem v tis. Kč

0

148

Odměny členů statutárního orgánu
Hodnota ostatních plnění poskytnutých zaměstnancům a členům
statut.org.

0

0

0

0

2, Účetní metody a obecné účetní zásady :
Účetnictví je vedeno dle zákona č. 563/1991 v platných zněních, Vyhlášky MF ČR č. 500/2002 Sb.
a vnitřní směrnice k vedení účetnictví.
Účetním obdobím je kalendářní rok.
Zpracování účetnictví bylo zajištěno smluvním vtahem, osobou oprávněnou k vedení účetnictví.
Organizace vlastní pouze dlouhodobý nehmotný majatek. ( softvare – obchodní systém a software pro
provozování WEBu) v celkové hodnotě 1,468.000 Kč, který je odepsán. V roce 2012 byl pořízen
software v hodnotě 200.000,-- Kč, který byl odepisován 36 měsíců. V roce 2015 byl doodepsán.
Závazky a pohledávky v cizích měnách organizace nemá.
Závazky a pohledávky delší 180 dnů nejsou.
Veškeré závazky a pohledávky organizace jsou uvedeny v účetní evidenci.
Organizace nemá žádné majetkové účasti v jiných účetních jednotkách.
Žádný majetek není zatížen zástavním právem.
Žádné pohledávky ani závazky nejsou jištěny dle zástavního práva.
Organizace nepřijala a neposkytla žádné půjčky ani úvěry.
Organizace nepřijala ani neposkytla žádné dary.
Výnosy organizace za uplynulý rok ve výši 683.669,05 Kč jsou za služby poskytnuté do tuzemska.
O výsledku minulého roku – ztráty ve výši 936.539,-- Kč bylo rozhodnuto ponechat jej na účtě
nerozděleného zisku.

Zpracovala: Ing. Irena Horáková, tel. 495512361
V Hradci Králové dne 29. ledna 2016

………………………………..
Milan Nejedlý
předseda

