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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  
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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 

elektronického obchodního sytému.  

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. V posledních letech došlo v souvislosti s pandemií 

Covid-19 k mírnému snížení objemu obchodů s průmyslovými komoditami. 

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

zakoupila nový elektronický obchodní systém, který v roce 2017 a 2019 customizovala 

a optimalizovala ho pro obchodování s průmyslovými komoditami. 

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 devatenáctileté 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. 

    RNDr. Zdeňka Petáková 

 

     

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

    ENERGOWOOD CZ, a. s.  

    CENTRE, s. r. o. 

    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: 256 27 724 

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

251 94 887 

• RM – SYSTÉM, a. s., Podvinný mlýn 6, Praha 9, PSČ 180 18, IČ: 471 16 404 

Burzovní komora  

• Volení členové valnou hromadou  

  Milan Nejedlý   předseda  

   Vítězslav Grygar   místopředseda 

  Ing. Jitka Kozáková   členka  

  Ing. Jan Vysoký   člen  

• Jmenovaný člen MZe 

  Ing. Dana Forišková, Ph.D. členka  

• Jmenovaný člen MPO 

  RNDr. Zdeňka Petáková  členka 

 

Změny ve složení burzovní komory v roce 2020: 

• 31.03.2021 Ing. Robin Peška  ukončení členství 

• 15.04.2021 Vítězslav Grygar  volba člena 

 

Generální sekretář 

• Bc. Ludmila Leontýna Babuková   

Státní dozor 

• Ing. Ladislav Skopal   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. 

• Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

• eCENTRE, a. s. 

• PECOSTA, 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, 
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p) 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 

 

• správa webových stránek a serverů 

• správa obchodních systémů 

• 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 vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím 
hospodářském postavení Komoditní burzy Praha 
 

Informace o činnosti v roce 2021 

Začátkem roku se na KBP uskutečnily makléřské zkoušky, kterým předcházelo řádné 

školení. Na burzu rozhodnutím burzovní komory vstoupil nový soukromý dohodce pro 

komoditu dříví a dřevní hmotu. 

Většinu roku ovlivňovala ČR opatření přijímaná v souvislosti s pandemií Covid-19 

vyhlášená vládou, což značně omezovalo chod ekonomiky. Pro dohodce se možnost 

osobní komunikace s klienty značně snížila, což vedlo k poklesu zájmu o burzovní 

obchody. Instituce a osoby oprávněné obchodovat na KBP řešily přednostně aktuální 

„covidové“ problémy než obchodní politiku. 

Během roku burza zveřejnila nové webové stránky, které svojí flexibilitou a dynamikou 

splňují aktuální standardy webových aplikací.  

V závěru roku došlo ke skokovému zvýšení cen energetických komodit a následně 

oznámilo ukončení činnosti několik energetických společností. Na trhu s energiemi trvá 

převis poptávky před nabídkou, což dále zvyšuje cenu energií a energetické společnosti 

nejsou schopny uspokojit zvýšenou poptávku ani za vysoké ceny. 

Zvýšení cen energií se odrazilo na zvýšené poptávce palivového dříví. Regionální vývoj 

kůrovcové kalamity se nadále podílí na rozkolísaném trhu se surovým dřívím. 

Burza průběžně reagovala na vzniklé situace a snažila se svým klientům zabezpečit 

řádné a bezpečné obchodování ve svých energetických aukcích i aukcích se dřívím. 

Vzniklá situace tak podtrhla význam komoditních burz v ČR, které dokázaly rychle a 

pružně na situaci reagovat, což ocenil hlavně veřejný sektor a státní správa, kteří 

využívají komoditní burzy pro jejich rychlou akceschopnost oproti vypisování 

standardních veřejných zakázek.  
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Vývoj obchodování 2012-2021 

 

 

 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

114 68 107 63 41 48 75 129 65 127 
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Průběh obchodování 2012-2021 

 

• 2012 – vyhlášeno 1 733 aukcí v sekci dříví a dřevní hmota 

 Zahájení obchodů s elektřinou a zemním plynem, vyhlášeno 20 aukcí 

• 2013 – vyhlášeno 1 339 aukcí sekce dříví a dřevní hmota, 

 vyhlášeno 17 aukcí sekce průmyslové komodity 

• 2014 – vyhlášeno 949 aukcí sekce dříví a dřevní hmota, 

 vyhlášeno 12 aukcí sekce průmyslové komodity 

• 2015 – vyhlášeno 795 aukcí sekce dříví a dřevní hmota, 

 vyhlášeno 20 aukcí sekce průmyslové komodity 

• 2016 – vyhlášeno 228 aukcí sekce dříví a dřevní hmota, 

 vyhlášeno 11 aukcí sekce průmyslové komodity 

• 2017 – vyhlášeno 187 aukcí sekce dříví a dřevní hmota, 

 vyhlášeno 9 aukcí sekce průmyslové komodity 

• 2018 – vyhlášeny 3 aukce sekce dříví a dřevní hmota, 

 vyhlášeno 22 aukcí sekce průmyslové komodity 

• 2019 – vyhlášeno 6 aukcí sekce dříví a dřevní hmota, 

 vyhlášeno 21 aukcí sekce průmyslové komodity 

• 2020 - vyhlášeno 6 aukcí sekce dříví a dřevní hmota, 

 vyhlášeno 16 aukcí sekce průmyslové komodity 

• 2021 - vyhlášeno 14 aukcí sekce dříví a dřevní hmota, 

 vyhlášeno 19 aukcí sekce průmyslové komodity 
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Dříví a dřevní hmota – obchodování 2012-2021 
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Průmyslové komodity – obchodování 2012–2021 
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Vývoj průměrné ceny obchodování průmyslových komodit 2012–2021 
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Výčet a objem skutečně obchodovaných komodit a komoditních 
derivátů na Komoditní burze Praha a počet burzovních dní 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• zveřejněno 33 nabídkových aukcí, 23 zobchodováno 

• proběhlo 25 burzovních shromáždění (20 burzovních dní) 

• obchody se uskutečnily s komoditami:  

o elektřina v objemu 29 947 MWh, finanční objem 84 870 643,- Kč, z toho 

▪ v hladině nízkého napětí 27 499 MWh 

▪ v hladině vysokého napětí 2 448 MWh 

o zemní plyn v objemu 26 723 MWh, finanční objem 28 057 396,- Kč, z toho 

▪ do 630 MWh/OM/rok 21 147 MWh 

▪ od 630 do 4 200 MWh/OM/rok 5 576 MWh  

 

o surové dříví v objemu 5 710 m3, finanční objem 14 503 000,- Kč 

• celkem se uskutečnily obchody ve finančním objemu 127 431 039,- Kč 

• Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 

České republiky neřešil žádné spory vzniklé z burzovních obchodů na KBP  

14 503 000

84 870 643

28 057 396

Zobchodovaný objem v Kč

Dříví Elektřina Plyn
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Účetní závěrka Komoditní burzy Praha za rok 2021 – rozvaha 

 

Rozvaha ve zkráceném rozsahu 
(v celých tisících Kč) 

Daňový subjekt: Komoditní burza Praha 

IČO / 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 3 146 2 447 699 628 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 2 447 2 447 0 250 

C. Oběžná aktiva 684 0 684 371 

D. Časové rozlišení aktiv 15 0 15 7 
 

 

 P A S I V A 
běžné účetní 

období 
minulé účetní 

období 

  1 2 

 PASIVA CELKEM 699 628 

A. Vlastní kapitál 542 526 

B. + C. Cizí zdroje 109 66 

B. Rezervy 0 0 

C. Závazky 109 66 

D. Časové rozlišení pasiv 48 36 
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Účetní závěrka Komoditní burzy Praha za rok 2021 – výkaz zisku a ztráty 

 
Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu 

(v celých tisících Kč) 

Daňový subjekt: Komoditní burza Praha 

IČO / 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 864 619 

II. Tržby za prodej zboží 0 0 

A. Výkonová spotřeba 127 232 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 0 0 

C. Aktivace (-) 0 0 

D. Osobní náklady 467 448 

E. Úprava hodnot v provozní oblasti 250 273 

III. Ostatní provozní výnosy 0 1 

F. Ostatní provozní náklady 4 1 

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 16 -334 

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 0 0 

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 0 0 

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 0 0 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 0 0 

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 0 0 

J. Nákladové úroky a podobné náklady 0 0 

VII. Ostatní finanční výnosy 0 0 

K. Ostatní finanční náklady 0 0 

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 0 0 

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 16 -334 

L. Dan z příjmu 0 0 

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 16 -334 

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 16 -334 

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 864 620 
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Účetní závěrka Komoditní burzy Praha za rok 2021 – příloha v účetní 
závěrce 

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

předpisů, kterou 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    01.01.2021 do 31.12.2021 

Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od   01.01.2020 do 31.12.2020 

 

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.  IČO: 267 554 91 

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

Odbytové družstvo CENTRUM IČO: 251 948 87 

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

RM – SYSTÉM, a. s.  IČO: 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 

RNDr. Zdeňka Petáková 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 337 325 337 325 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 114 110 114 110 

Sociální náklady 16 13 16 13 

Osobní náklady celkem 467 448 467 448 

 

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 

účetní jednotky. 
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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.  

Customizace – dne 26.06.2019 byla na tomto software dokončena Customizace 

(technické zhodnocení v hodnotě 361 000 Kč), byl zařazen do užívání a byly tak 

splněny zákonné podmínky pro daňové odpisy. V roce 2021 byl Software – nový 

obchodní systém zcela odepsán. 

  

Závazky a pohledávky v cizích měnách účetní jednotka nemá. 

Pohledávky delší než 180 dní účetní jednotka nemá. 

Závazky delší než 180 dní účetní jednotka nemá. 

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 864 667,70 Kč jsou za poskytnuté 
služby do tuzemska. 

O výsledku roku 2020 (ztrátě) ve výši 334 065,46 Kč bylo rozhodnuto, převést jej 
na účet 429 Neuhrazená ztráta minulých let. 

 

Praha 04.03.2022 
 
 
 
 
 Bc. Ludmila Leontýna Babuková Milan Nejedlý 
 generální sekretář předseda burzovní komory 
 Komoditní burzy Praha Komoditní burzy Praha 
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