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Anotace 

          V předložené bakalářské práci s názvem „Komoditní burzy v České republice a ve 

světě jako důležitá součást národního hospodářství“ je popsán nejprve historický vývoj 

komoditních burz ve světě. Následné jsou vyjmenované ty nejvýznamnější světové 

komoditní burzy a detailněji je popsána CME Group INC. Poté následuje krátký popis 

historického vývoje obchodu s komoditami na území České republiky. Dále jsou uvedeny 

jednotlivé komoditní burzy. Detailněji jsou popsány Českomoravská komoditní burza 

Kladno a Energetická burza Praha. Práce poté pokračuje zhodnocením současné situace na 

českém komoditním trhu a jeho porovnání s předními světovými burzami co se týče 

objemů uskutečněných obchodů, tak i vlivu komoditních burz na národní hospodářství.  

 

Klíčová slova: komoditní burza, komodity, světové burzy 

 

Annotation 

          The submitted work called “Commodity Exchange in the Czech Republic and in the 

World as an Important Part of National Economy“ as the first describes the world history 

of commodity exchanges. Then the most significant world commodity exchanges are listed 

and the CME Group INC. in particular, is specified. Then the history of the Czech 

Republic commodity market is briefly described. After the individual commodity 

exchanges in the Czech Republic are stated and Českomoravská komoditní burza Kladno 

(the Českomoravská Commodity Exchange Kladno) and Energetická burza Praha (the 

Energy Exchange Prague) specified in more detail. The work continues with the appraisal 

of current situation at the Czech commodity market and its comparison with the first world 

exchanges from the perspective of executed deals volume and the impact of commodity 

exchanges on national economy.  

  

Key words: commodity exchange, commodities, world exchanges 
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Úvod 

      Komoditní burzy jsou důležitou součástí kapitálového trhu tržních ekonomik. 

V mnohých případech zabezpečují delegované úlohy státní správy v rámci obchodu se 

strategickými surovinami, monitorují střet nabídky a poptávky a působí na utváření reálné 

cenové hladiny.1 

      K opětovnému oživení tuzemských komoditních burz došlo po roce 1989. Tradice 

jejich fungování je v porovnání se zahraničními komoditními burzami poměrně slabá. 

Taktéž objemy uskutečněných obchodů jsou mnohonásobně nižší. Obecné povědomí 

veřejnosti o to, co jsou komoditní burzy a k čemu slouží, je velice malé. Myslím si, že 

investování do komodit se stává pro investory čím dál tím lákavější alternativou. Oproti 

pesimistickým predikcím vývoje trhu s komoditami byl rok 2008 poměrně úspěšný. 

S nastupující hospodářskou recesí i obchod s komoditami zaznamenává v letošním roce 

meziroční pokles objemu uskutečněných prodejů. Předpovědi pro druhou polovinu roku 

2009 jsou však optimistické a předpokládají, že investování do komodit přinese v dalších 

rocích opětovné možnosti nadprůměrného zhodnocení investic.2  

      Hlavním cílem mojí práce je zmapovat historii a vývoj komoditních burz ve světě a v  

České republice, resp. na území dnešní České republiky. Dalším cílem je popsat ty 

z nejvýznamnějších komoditních burz ve světě a v České republice a provést jejich 

porovnání. Porovnání objemů uskutečněných obchodů, ale i celkového vlivu na 

ekonomiku. Při vypracování jsou použity metody deskripce, analýzy, syntézy a dedukce. 

      V první části se věnuji historickému vývoji komoditního obchodu a historii vzniku 

prvních komoditních burz. V další části se zaměřím na analýzu světově nejvýznamnějších 

komoditních burz a poté se zaměřím podrobněji na CME Group INC., která v dnešní době 

patří bezesporu mezi nejvýznamnější a nejlikvidnější komoditní burzy na světě. V další 

části se věnuji historii komoditního obchodu a vzniku komoditních burz na území dnešní 

České republiky a legislativnímu postavení těchto burz. Analyzuji jednotlivé komoditní 

burzy a podrobněji popisuji tři, podle mého soudu nejvýznamnější tuzemské burzy, 

kterými jsou Českomoravská komoditní burza Kladno, Pražská energetická burza a 
                                                             
1 [Lúpalová, Mária. Komoditní burzy ve světě a v ČR: Bakalářská práce. Brno: Masarykova Univerzita, 
Fakulta Ekonomicko-správní, 2008. 55s., 3 příl.] 
2 [Tomčiak. B.- Akciové trhy – Zlaté časy komodít] 
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Komoditní burza Říčany. Na základě této analýzy vyvodím možné vlivy na národní 

hospodářství, stejně tak jako možné perspektivy jejich budoucího vývoje. Při porovnávání 

světových a tuzemských komoditních burz vycházím z předpokladu, že tyto burzy nejsou 

na stejné úrovni. Porovnání uskutečním s využitím poznatků získaných v předešlých 

částech této práce. 
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1. Vznik a vývoj komoditních burz ve světě 

      První důkazy o existenci komoditních burz jsou spojeny s japonskými pěstiteli rýže 

v 17. století. Cílem těchto obchodů bylo zajistit se před cenovým rizikem a získání 

potřebného kapitálu pro pěstování rýže. V závislosti na předem uzavřených kontraktech 

s kupci mohl pěstitel získat bankovní úvěr na další pěstování rýže.  

      V Evropě vznikaly jako první burzy peněžní. Až s nástupem rozvoje technických 

možností, které umožňovaly přesun velkých objemů komodit, začaly vznikat i komoditní 

burzy. Jendou z prvních byla burza v Amsterdamu, která se zabývala obchodem s obilím. 

Byla založena v roce 1617. Zpočátku se obchodovalo se skutečnými (fyzicky 

hmatatelnými komoditami). Kupujícímu se nejprve ukázal vzorek. Po uzavření obchodu se 

pak šel kupující přesvědčit do skladu, že jím zakoupené zboží odpovídá předvedenému 

vzorku co do kvality, tak i do kvantity. Na další evropské burze v Antverpách se začíná 

obchodovat způsobem, který se nazývá „forward traiding“. Obchoduje se s dodávkami za 

pevnou cenu, avšak s pozdější dobou dodání. Kupující se nemůže tedy fyzicky přesvědčit, 

že jím zakoupené zboží je na skladě. V 18. a 19. století docházelo k čím dál častějšímu 

oddělování komoditních burz od burz peněžních. V roce 1811 vzniklo v Londýně 

významné obchodní středisko s názvem London Commodity Exchange, kde se každodenně 

sjednávaly obchody s komoditami jako cukr, kakao, káva, atd.3 

      V USA byl vznik komoditních burz nejopožděnější. Avšak jejich následný rozvoj byl 

nejdynamičtější a následná míra vlivu na celosvětový obchod je až dodnes 

nejmarkantnější. V roce 1848 v americkém městě Chicago založilo 82 obchodníků burzu 

známou pod názvem Chicago Board of Trade (CBOT). Jedná se o nejstarší komoditní 

burzu, která obchodovala způsobem „komodity dodané v budoucnosti“ tzv. futures. 

Prvními komoditami bylo seno a mouka. Od roku 1851 se začalo obchodovat s jednou 

z nejoblíbenějších komodit, kukuřicí. Další komoditní burzou, která byla založena na 

území USA byla Chicago Mercantile Exchange (CME), která je dnes největší burzou 

s futures kontrakty na světě. Byla založena v roce 1898 a její původní název byl Chicago 

Egg and Butter Board. Obchodovanými komoditami byly tedy vajíčka a máslo. Další 

                                                             
3 [Liška, V. – Houška, J.Finanční teorie bankovnictví IV: Obchodování s CP a komoditami.,p. 117] 
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komoditní burzy začaly na území USA vznikat na začátku 20. století. Většina těchto burz 

prodělala během minulého století velké množství změn, fúzí atd., ale většině z nich 

existuje na trhu komoditami dodnes.4 

1.1. Současné vývojové trendy obchodování na komoditních burzách 

      Ve 20. století klesá význam burz s fyzicky obchodovanými komoditami a dochází 

k nárůstu objemu tzv. futures kontraktů. Jak již byla zmíněno v předešlé kapitole, tak 

průkopníkem v oblasti finančních futures kontraktů je Chicago Mercantile Exchange. Dnes 

je to největší regulovaný trh s finančními deriváty  v USA a nejvíce rozmanitý trh 

finančních derivátů na světě. Nárůst zájmu o termínované obchody si vynutil vznik 

legislativy, která by pro tyto obchody vymezila přesná pravidla.  

      V posledních letech můžeme pozorovat zvyšující se objem obchodů uzavřených 

prostřednictvím komoditních burz. Tento nárůst nám znázorňuje graf 1. S nárůstem 

informačních technologií dochází též k nárůstu obchodů, které jsou uskutečněny 

elektronicky (viz. Přílohy, tabulka 1). V dnešní době existují burzy, které se zaměřují 

pouze na elektronický obchod. Nazývají se jako tzv. e-burzy. Mezi ně patří například i 

Komoditní burza Praha. Zbytek komoditních burz nabízí možnost obchodovat 

elektronicky, tak i na burzovním parketě. Tento starší způsob obchodování se ale stává čím 

dál tím více nákladný, jelikož pokud obchodník uskutečňuje obchod elektronicky, tak je 

zvýhodněn nižšími poplatky.  

 

 

 

 

 

                                                             
4 [Lúpalová, Mária. Komoditní burzy ve světě a v ČR: Bakalářská práce. Brno: Masarykova Univerzita, 
Fakulta Ekonomicko-správní, 2008. 55s., 3 příl.] 
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Graf č. 1: Nárůst komoditních obchodů v celosvětovém měřítku 

 

Zdroj: [Burghardt. G., Global Futures and Options Trading Rises 28% in 2007] 

1.2 Fungování komoditních burz 

      V této kapitole se seznámíme s termínem komodita. Co znamená a co všechno se mezi 

komodity řadí. Dále se seznámíme velmi stručně, jakým způsobem probíhá obchodování 

na komoditní burze a jaké jsou nejběžnější prostředky obchodování. 

1.2.1.  Co to jsou komodity? 

      Slova komodity, komoditní futures a futures znamenají v obchodní řeči účastníků 

tohoto obrovského byznysu a v kontextu těchto informací totéž a jsou volně zaměnitelné. 

Komoditní futures je finanční derivát umožňující efektivní obchodování různých komodit 

na světových komoditních burzách. Tento finanční derivát má povahu kontraktu, smlouvy. 

Umožňuje obchodovat kontrakty různých komodit s možností dodávek nebo finančního 

vypořádání v určitém čase v budoucnosti (proto futures). 
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1.2.2. Obchodování s komoditními futures 

      Pomocí komoditních futures můžete kontrolovat kontrakty na řádově stovku 

nejrůznějších komodit. V zásadě platí, že více než 80% finančního obratu se realizuje 

zhruba z 20% těchto komodit. Pracujete-li s nejvíce obchodovatelnými komoditami, 

nacházíte se na jednom z nejlikvidnějších trhů světa! Je to obrovská výhoda v porovnání s 

obchodováním například s akciemi, které mají na trzích stovky, resp. tisíce titulů. Jsou 

atraktivní k obchodování, ale je to velmi náročné na fundamentální analýzu a rozhodování. 

Naopak, soustředíte-li se na nejvíce obchodovatelné komodity, své účinkování na trzích si 

velmi zjednodušíte! Je rozdíl orientovat se ve dvaceti komoditách nebo tisícovce akcií. 

      Futures jsou typickým marginovým produktem. To znamená, že obchodníci vstupující 

do svých obchodních pozic mohou své futures kontrakty kontrolovat za zlomek hodnoty 

těchto kontraktů. Obvykle se velikost marginu pohybuje v řádu několika procent (5 - 15%) 

z nominální ceny kontraktu. Minimální futures marginové požadavky jsou určovány 

burzami, které mohou své požadavky na margin určité komodity zvýšit nebo snížit v 

závislosti na různých tržních faktorech.5 

      Princip obchodování s futures. Margin Vám umožňuje kontrolovat Váš kontrakt za 

zlomek ceny. Kontrola kontraktu je vaše právo tento kontrakt (standardizované množství 

komodity) v budoucnu (čase dodání) koupit nebo prodat za cenu, za kterou jste právo 

kontroly ke kontraktu pořídili. Ceny všech komodit se ale neustále mění. To je podstata 

Vašich obchodů, spekulujete na pohyb cen, na jejich vzestup nebo pokles. Nakupujete-li, 

jste v tzv. dlouhé pozici (long), prodáváte-li, jste v krátké pozici (short). Dosáhne-li cena 

Vámi očekávané cenové úrovně, pozici ukončíte opačným příkazem, tj. jste-li long, 

kontrakt prodáte, jste-li short, kontrakt nakoupíte. Obchodování s finančními deriváty Vám 

umožňuje jednu netradiční obchodní disciplínu - můžete své kontrakty nejdříve prodat a 

teprve poté je nakoupit. To děláte v případě, že očekáváte pokles ceny své komodity. Proto 

obchodování na komoditních a finančních trzích není procesem klasického investování, ale 

je to obchodování, podnikání. 

 
                                                             
5 [http://www.komodity-online.cz/KOMODITY-FUTURES/Komodity-Futures.html] 
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1.2.3. Prostředky obchodování 

      Obchodování na finančních a komoditních trzích si pochopitelně vyžaduje absolvovat 

přiměřenou míru vzdělávání a přísunu informací. Je to podnikání a je logické, že chcete-li 

uspět, musíte ovládat minimálně jeho základy. Je třeba znát principy obchodování a 

obchodní terminologii. Je nutné pochopit, jak jednotlivé trhy fungují a jak se analyzují 

příležitosti pro obchodování. Je nutné se naučit zásadám obchodního plánování a 

bezpečného managementu peněz a zvládání rizik. Obchodování na futures trzích je 

rizikové, rizika lze ale velmi dobře řídit a regulovat. Vyžaduje si to zvládnout psychologii 

obchodování a zejména disciplínu. Obchodování na komoditních trzích si můžete 

libovolnou dobu zkoušet formou Paper Tradingu nebo na tzv. demoverzích. Jsou to 

vynikající možnosti, jak se toto obchodování naučit, samozřejmě ve spojení se 

vzděláváním. Je to jediný byznys na světě, kde se můžete zdarma nebo levně učit podnikat 

na základě reálných událostí a dat!6 

 

1.2.4. CFDs obchodování a komodity 

      Uvádíme na různých místech webu, že více než 99% kontraktů není nikdy dodáno a že 

je zúčtováno finančně před datem expirace kontraktu (futures, opce). Důvodem je zejména 

to, že finanční deriváty jsou obchodovány za účelem spekulace na zisk. Původním 

záměrem fungování komoditních futures bylo zajišťování cen pro výrobce a producenty 

komodit a další obchodníky. Tito tzv. zajišťovatelé (hedgers) samozřejmě fungují i na 

dnešních burzách. Dnešními burzami ale hýbou spekulanti. Jsou zde velké finanční 

investice, firmy, ale i statisíce (milióny?) spekulujících obchodníků, kteří zde denně hledají 

příležitosti pro své zisky. Spekulující obchodníci hýbou rozhodujícím způsobem kurzy, 

cenovými úrovněmi měn, komodit i akcií.  Jsou nepostradatelnou a užitečnou součástí 

fungování světových burzovních trhů. Je příjemné být nepostradatelným a užitečným! Je 

příjemné být spekulujícím obchodníkem!7 

 

                                                             
6 [http://www.komodity-online.cz/KOMODITY-FUTURES/Komodity-Futures.html] 
7 [http://www.komodity-online.cz/KOMODITY-FUTURES/Komodity-Futures.html] 
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1.3. Komoditní burzy ve světě 

      V následující kapitole se budu snažit vyjmenovat a dále stručně popsat jaké burzy se 

vyskytují v zahraničí. A ty podle mého soudu nejpodstatnější popíšu podrobněji.  

      Mezi nejvýznamnější komoditní burzy Světa patří například: New York Mercantile 

Exchange (NYMEX), Chicago Board of Trade (CBOT), Chicago Mercantile Exchange, 

British Petrol (BP), London Commodity Exchange (LCE), Tokio Commodity Exchange 

(TOCOM), Singapore Commodity Exchange (SICOM) a jiné.  

1.4. CME Group INC.    

      CME Group je společný operátor burz Chicago Mercantile Exchange (CME), Chicago 

Board of Trade (CBOT) a New York Mercantile Exchange (NYMEX). Jako největší a 

nejrůznorodější derivátová burza na světě přináší CME Group na globální trhy více než 

250 let zkušeností s futures a opcemi.  

      Obchoduje se zde s nejširším portfoliem finančních produktů, které pokrývá všechny 

hlavní třídy aktiv. Konkrétně se jedná o futures a opce na úrokové sazby, akciové indexy, 

měny, komodity, energie, kovy i alternativní instrumenty. V roce 2007 přesáhl celkový 

objem obchodů 2,8 miliardy kontraktů v hodnotě přes 1000 biliónů USD, přičemž tři 

čtvrtiny z tohoto objemu byly zobchodovány elektronicky.8 

      CME Clearing páruje a vypořádává všechny obchody a garantuje každou transakci, 

která na burze CME Group proběhne. Akcie společnosti CME Group se obchodují na 

NASDAQu pod tickerem “CME”.9 

      Společnost CME vydává každý měsíc bulletin, ve kterém zveřejňuje, mimo jiné, 

objemy uskutečněných obchodů. Tyto objemy poté porovnává se stejným obdobím roku 

předešlého (viz. Přílohy, tabulka 2). V tabulce budou znázorněny objemy obchodů 

v měsíci březnu roku 2009, objemy za první tři měsíce roku 2009 a procentuální srovnání 

se stejným obdobím roku 2008. Tabulka obsahuje jen vybrané komodity. 
                                                             
8 [Lúpalová, Mária. Komoditní burzy ve světě a v ČR: Bakalářská práce. Brno: Masarykova Univerzita, 
Fakulta Ekonomicko-správní, 2008. 55s., 3 příl.] 
9 [http://e-mini.cz/index.php?m=cme] 
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2.4.1. Chicago Board of Trade – CBOT 

      Obchodní burza Chicago. Chicagská komoditní burza byla založena v roce 1848 

s celkem 83 obchodníky na 101 South Water Street. Prezidentem byl zvolen Thomas Dyer. 

Fůzí Chicago Mercantile Exchange a Chicago Board of Trade z července 2007 byla 

vytvořena celosvětově největší a nejrozmanitější komoditní burza. Více než 3600 

akcionářů obchoduje 50 různých futures a opčních kontraktů na CBOT na otevřených 

aukcích nebo elektronicky. Objem obchodů na komodity v roce 2006 přesáhl 805 miliónů 

kontraktů (nejvyšší roční celkový objem v historii této komoditní burzy). V rané historii 

CBOT obchoduje pouze zemědělské komodity (obilí, kukuřice, sojové boby...). Futures 

kontrakty se na komoditní burzy dostaly již před lety kvůli obchodování s komoditami, 

které se nedají dlouho skladovat. V říjnu 2005, CBOT oslavila 30. výročí vzniku prvního 

futures kontraktu.10 

 

1.4.2. New York Mercantile Exchange – NYMEX 

      Komoditní burza NYMEX je největší světová komoditní burza a přední obchodní 

fórum pro energie a vzácné kovy. Burza je založena na tržní jednotě a cenové transparenci 

po více než 130 let. Obchodování na komodity probíhá prostřednictvím dvou částí, kterými 

jsou NYMEX (místo pro obchodování energií, platiny a paladia) a COMEX (kde jsou 

obchodovány všechny ostatní kovy). Tato komoditní burza je průkopníkem v oblasti 

vývoje futures  a opčních kontraktů energií, což se událo před 26 lety ve smyslu vnesení 

cenové transparence a risk managementu do tohoto „živého“ trhu. Obchoduje se řada 

futures a opčních kontraktů komodit (ropa, plyn, benzín, topný olej, elektřina, zlato, 

stříbro, měď, hliník, platina a futures kontrakty pro uhlí, propan, paladium).11 

Objemy futures vybraných komodit v jednotlivých letech jsou zaznamenány v tabulkách 

(viz. Přílohy, tabulka 3, tabulka 4). 

                                                             
10 [http://www.komodity-online.cz/KOMODITNI-BURZY/Komoditni-burzy.html] 
11 [http://www.komodity-online.cz/KOMODITNI-BURZY/Komoditni-burzy.html] 
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2. Komoditní burzy v České republice 

      Činnost komoditních burz byla znovu zahájena po roce 1989. V současné době je 

možno obchodovat na Komoditní burze Praha, Českomoravské komoditní burze Kladno, 

Energetické burze Praha, Komoditní burza Říčany, Plodinová burza Brno, Obchodní burza 

Hradec Králové. Z hlediska obchodu s nerostnými surovinami je z těchto burz 

nejvýznamnější Českomoravská komoditní burza Kladno, Komoditní burza Říčany a 

Energetická burza Praha. Těmto burzám jsem věnoval více prostoru v mé bakalářské práci. 

Ostatní burzy jsem zmínil jen okrajově, jelikož předmětem jejich obchodů jsou plodiny 

rostlinného a živočišného původu a nikoliv nerostné suroviny. Činnost komoditních burz 

v České republice upravuje zákon č. 229/1992 Sb., který upravuje podmínky vzniku 

komoditní burzy, vymezuje, co je úkolem komoditní burzy, jak pracovat se ziskem burzy, 

ukládá povinnost zřídit orgány burzy atd. 

      V následující části stručně popíši historii komoditního obchodu v České republice, dále 

následuje kapitola týkající se legislativního postavení komoditních burz v ČR a poté 

následuje vlastní popis jednotlivých komoditních burz. 

2.1. Historie komoditních burz v České republice 

      Komoditní burzy se na našem území vyskytují již od poloviny 19. století. Původně se 

obchodovalo pouze s obilím a polnohospodářskými plodinami na týdenních trzích. 

S rozvojem dopravy a obchodu čím dál tím více sílila potřeba vzniku organizovaného 

střediska, kde by se dalo s polnohospodářskými plodinami obchodovat. Tato snaha byla 

završena úspěchem v roce 1861 v podobě zřízení tzv. Produktenhalle. Zde probíhal 

komisionářský obchod se všemi polnohospodářskými plodinami. V témže roce se podařilo 

založit též peněžní burzu, kde se mělo obchodovat s produkty a plodinami, ale tato burza 

byla po roce uzavřena pro nezájem ze strany účastníků.12 

      Po dalším neúspěšném pokusu z roku 1868 byla burza úspěšně otevřena v roce 1871. 

Příčinou tohoto úspěchu byl i fakt, že významné osobnosti tehdejšího pražského 

hospodářského světa složili dostatečnou sumu prostředků, které sloužily k zabezpečení 

                                                             
12 [Lúpalová, Mária. Komoditní burzy ve světě a v ČR: Bakalářská práce. Brno: Masarykova Univerzita, 
Fakulta Ekonomicko-správní, 2008. 55s., 3 příl.] 
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chodu burzy. Na této pražské burze se neobchodovaly jen komodity, ale také cenné papíry. 

I přes velkou snahu Burzovního výboru koncentrovat veškeré obchody právě na tuto burzu 

stále probíhalo obchodování na klasických trzích nebo v kavárnách. Její činnost byla poté 

znovu omezena. Důvodem byla probíhající 1. Světová válka. Po skončení 1. Světové války 

byla její činnost znovu obnovena. V meziválečném období na této burze převládal hlavně 

obchod s cennými papíry. Burza zanikla v roce 1939.  

      Další burzou, která vznikla na našem území, byla Plodinová burza v Praze. Její vznik 

se datuje do roku 1885. Její význam a počet obchodovaných komodit se zvětšoval až do 1. 

Světové války. Během této války byla většina komodit spravována státem. Ve dvacátých 

letech minulého století se v rámci Plodinové burzy v Praze vytvořily zvláštní odborové 

burzy. Příkladem může být dřevařská burza, burza pro kávu, anebo burza pro ovoce. 

Následný rozvoj polnohospodářské výroby měl za následek vznik dalších komoditních 

burz v Brně a Olomouci. V následující dekádě docházelo k útlumu obchodování. 

Obchodování bylo následně zcela přerušeno během 2. Světové války. Formálně bylo 

fungování jednotlivých burz ukončeno nařízením vlády v roce 1952. Majetek a závazky 

burz převzal na sebe stát. Znovu oživení komoditních burz můžeme sledovat až po roce 

1989, kdy nástupem tržního hospodářství sílily snahy o znovu otevření jednotlivých 

komoditních burz. V následujících letech vznikají tzv. přípravné výbory komoditních burz 

v Praze, Brně a Olomouci. Pevnější legislativní oporu však přinesl až Zákon o komoditních 

burzách č. 229/1992. Tento zákon však nebyl příliš ideální, a proto byl v následujících 

letech několikrát novelizován.13 

 

2.2. Legislativní postavení komoditních burz v České republice 

Komoditní burzy jsou právnické osoby vzniklé na základě zákona č. 229/1992 Sb. a jejich úkolem 

je organizace trhu s  komoditami. Ve svém názvu musí mít označení burza a žádná jiná obchodní 

společnost nesmí toto označení ve svém názvu užívat. Jejich vznik je mimo splnění podmínek 

daných výše zmíněným zákonem, podmíněn povolením příslušného ministerstva, do jehož resortu 

spadají na této burze obchodované komodity. 

                                                             
13 [Lúpalová, Mária. Komoditní burzy ve světě a v ČR: Bakalářská práce. Brno: Masarykova Univerzita, 
Fakulta Ekonomicko-správní, 2008. 55s., 3 příl.] 



JAN ŠERÝ: KOMODITNÍ BURZY V ČESKÉ REPUBLICE A VE SVĚTĚ 
 

18 
 

      Ministerstvo jako orgán státní správy se vyjadřuje k připravenosti burzy vykonávat 

činnost, povoluje jednotlivé komodity k obchodování a schvaluje statut. Na činnost burz 

dohlíží ministerstvo prostřednictvím burzovního komisaře.  

      Komoditní burza je založena na členském principu, kdy každý člen po zaplacení 

členského příspěvku má jeden hlas při hlasování na valné hromadě burzy. Členem burzy 

může být jak právnická, tak fyzická osoba, přičemž o přijetí člena rozhoduje burzovní 

komora. Burzovní komora je orgán volený valnou hromadou a řídí činnost burzy mezi 

zasedáními valné hromady. Rozhodnutí burzovní komory je realizováno prostřednictvím 

aparátu burzy, v jehož čele stojí generální sekretář burzy.14 

2.2.1. Vybrané právní podmínky pro fungování burzy 

      Komoditní burzou je právnická osoba zřízená podle tohoto zákona k organizování 

burzovních obchodů se zbožím (dále jen "komodity"), deriváty vztahujícími se ke 

komoditám, které jsou předmětem obchodování na komoditní burze (dále jen "komoditní 

deriváty"). Burza odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Členové 

burzy, kteří jsou povinni vložit vklad nebo platit členský příspěvek, ručí za závazky burzy 

do výše svého nesplaceného vkladu, popřípadě do výše nesplaceného členského příspěvku. 

Rozsah dalšího ručení členů burzy, kteří jsou povinni platit členský příspěvek, může určit 

statut burzy. Případný zisk z činnosti burzy nemůže být za jejího trvání rozdělen mezi 

zakladatele ani jiné členy burzy a může být použit jen k zajištění dalšího rozvoje burzy. 

Jiné firmy, než burzy zřízené podle tohoto zákona, mohou ve svém obchodním jménu, 

názvu, označení poskytovaných služeb nebo v jakékoliv souvislosti se svojí činností použít 

označení "burza", "burzovní" nebo jiná označení od těchto slov odvozená nebo s nimi 

zaměnitelná.15   

      Kompletní znění zákona č. 229/1992 Sb. O komoditních burzách je možné nalézt na 

internetových stránkách www.portal.gov.cz. 

 

                                                             
14 [http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=229/1992] 
15 [http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=229/1992] 
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Ostatní legislativní normy 

      Vedle Zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a jeho novely 105/1995 Sb. se 

obchodování na burze řídí následujícími normami:  

 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (Energetický zákon) 

 Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů a o změně některých zákonů  

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 

 Zákon č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.16 

2.3. Českomoravská komoditní burza Kladno 

Vznikla v roce 1995 v souladu se zákonem 229/92 sb. o komoditních burzách na základě 

státního povolení vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem 

zemědělství ČR.  

Českomoravská komoditní burza Kladno (dále jen ČMKBK): 

 je dle zákona 229/92 Sb. držitelem státního povolení k organizování burzovních 

obchodů se širokou škálou komodit;  

 sdružuje významné podnikatelské subjekty z oblasti průmyslu a obchodu;  

 koncentruje tuzemskou i zahraniční nabídku a poptávku;  

 úzce spolupracuje s kompetentními orgány státní správy působícími v oblasti 

obchodovaných komodit;  

 vytváří v těsné součinnosti s Ministerstvem životního prostředí ČR komplexní 

obchodní a informační systém pro obchodování s odpady;  

 udržuje kontakty s ostatními komoditními burzami podobného zaměření;  

                                                             
16 [http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=229/1992] 
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 ČMKBK využívá burzovní obchodně-informační systém, poskytující členům burzy 

24 hodin denně aktuální informaci o vývoji nabídky a poptávky na burzovním trhu;  

 umožňuje uzavírání standardizovaných i individualizovaných kontraktů s reálným 

zbožím s promptní i termínovou dodávkou;  

 zajišťuje smluvním stranám včasné a seriózní plnění uzavřených standardizovaných 

burzovních obchodů;  

 umožňuje rychlé a profesionální řešení případných obchodních sporů 

prostřednictvím Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno;  

 zajišťuje teoretickou i praktickou přípravu zmocněnců členů burzy, soukromých 

dohodců a makléřů;  

 zajišťuje široký sortiment služeb souvisejících s obchodovanými komoditami;  

 ČMKBK výrazně rozšiřuje obchodní prostor členů burzy a umožňuje jim 

obchodovat na burze v roli obchodníka s komoditami i pro celou síť jejich 

obchodních partnerů;  

 posiluje image člena burzy vzhledem k zahraničním i tuzemským partnerům díky 

členství v subjektu s výraznými kontrolními mechanismy státu, zajišťujícími 

transparentnost trhu;  

      Vytváří široký prostor pro všechny zúčastněné výrobní, obchodní i bankovní subjekty, 

aby zde mohly uplatnit své produkty a zároveň vstoupit do mnohem užších vzájemných 

obchodních vazeb, než tomu bylo doposud. 

      Jsou uzavírány standardizované promptní i termínové obchody s možností přístupu 

širokého spektra oprávněných osob. Tyto osoby dle svého charakteru ve vztahu k ČMKBK 

mohou obchodovat buď přímo (členové ČMKBK) nebo prostřednictvím dohodců, přičemž 

fyzicky obchody zprostředkovávají (podle pokynů účastníků obchodování) makléři.  

      Burzovní obchody mohou být uzavírány za předem známých podmínek s využitím 

standardních burzovních systémů, odpovídajícího technického, personálního a odborného 

zázemí.  
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      Obchodování na ČMKBK je regulované obecnými zákony a nařízeními a dále 

burzovními pravidly a pravidly obchodování příslušné sekce.17 

2.3.1. Služby ČMKBK 

ČMKBK zajišťuje smluvním stranám včasné a seriózní plnění uzavřených 

standardizovaných burzovních obchodů využitím garančního systému burzy. 

Vedle tohoto standardu ČMKBK: 

 umožňuje rychlé a profesionální řešení případných obchodních sporů 

prostřednictvím Rozhodčího soudu při ČMKBK;  

 zprostředkovává spolupráci svým členům s kompetentními orgány státní správy 

působícími v oblasti obchodovaných komodit;  

 umožňuje získat nové obchodní kontakty mezi členem burzy a jeho 

potencionálními klienty;  

 zajišťuje teoretickou i praktickou přípravu makléřů členů burzy pro jednotlivé 

komoditní sekce;  

 udržuje a zprostředkovává kontakty s ostatními komoditními burzami podobného 

zaměření v zahraničí.18 

3.2. Burzovní komora a burzovní výbory 

      Burzovní komora je statutárním a řídícím orgánem burzy. Burzovní komora rozhoduje 

o všech záležitostech burzy, pokud nejsou svěřeny valné hromadě zákonem, popřípadě 

statutem. Každý člen burzovní komory má jeden hlas. V burzovní komoře Českomoravské 

komoditní burzy Kladno zasedá 18 členů, z toho 12 členů je volených a 6 členů je do 

funkce jmenováno státem.  

                                                             
17 [http://www.cmkbk.cz/cmkbk/portal/media-
type/html/user/anon/page/default.psml/js_pane/pomocne?docid=315] 
18 [http://www.cmkbk.cz/cmkbk/portal/media-
type/html/user/anon/page/default.psml/js_pane/pomocne?docid=329] 



JAN ŠERÝ: KOMODITNÍ BURZY V ČESKÉ REPUBLICE A VE SVĚTĚ 
 

22 
 

      Burzovní výbory si zřizuje burzovní komora jako uskupení odborníků v dané 

problematice s cílem zajištění si poradenské činnosti. Výboru může burzovní komora 

delegovat část svých pravomocí.  

Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK) pracují burzovní výbory:  

 burzovní výbor pro obchodování  

 burzovní výbor pro finanční a členské záležitosti  

 burzovní výbor disciplinární  

 burzovní výbor Dřevařské burzy  

 burzovní výbor Energetické burzy  

 burzovní výbor Emisní burzy  

 burzovní výbor pro obchodování s odpady a druhotnými surovinami  

 burzovní výbor pro záležitosti skladů registrovaných ČMKBK19 

2.3.3. Obchodování s komoditami na ČMKBK 

Na ČMKBK je obchodování rozděleno do sekcí: 

 Běžné komodity  

 Dřevařská burza  

 Energetická burza  

 Burza odpadů  

 Agrární sekce 

2.3.3.1 Běžné komodity 

Sekce Běžné komodity je určena pro obchodování s řadou komodit povolených k 

obchodování ve Statutu Českomoravské komoditní burzy Kladno. 

Předmětem burzovních obchodů v této sekci jsou:  

 nerostné suroviny, včetně upravených rud, nerud a paliv;  

                                                             
19 [http://www.cmkbk.cz/cmkbk/portal/media-
type/html/user/anon/page/default.psml/js_pane/pomocne?docid=347] 
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 produkty koksovacích pecí a rafinérského zpracování ropy;  

 chemické výrobky a chemická vlákna;  

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

betonu;  

 základní kovy a jejich slitiny, včetně hutních výrobků;  

 kovové konstrukční materiály a prefabrikáty, výrobky z drátů, spojovací materiály, 

řetězy, armatury, ložiska;  

 odpady a druhotné suroviny;  

 polotovary a výrobky zhotovené z výše uvedených surovin a materiálů;  

 polotovary a výrobky nabízené a poptávané Správou státních hmotných rezerv.  

Obchodování s běžnými komoditami upravují: 

      Burzovní pravidla, Pravidla obchodování běžných komodit, Pravidla evidence 

účastníků obchodování běžných komodit, Časový průběh obchodování běžných komodit, 

Pravidla aukcí vedlejšího trhu běžných komodit, Pravidla vypořádání burzovních obchodů 

s běžnými komoditami a Časový průběh vypořádání burzovních obchodů s běžnými 

komoditami.  

Kromě toho jsou při uzavírání burzovních obchodů aplikovány obecné právní normy, 

Statut ČMKBK a podmínky INCOTERMS 2000. 

Poplatky z uzavřených obchodů upravuje Poplatkový řád ČMKBK. 20 

Bežné komodity se dále dělí na: 

a) Kovy 

 Základní kovy – hliník, hliník-slitina, měď, nikl, cín, olovo, zinek 

 Feroslitiny – ferosilicium, feromangan, ferosilikomangan, ferochrom, ferotitan, 

feromolybden, ferovanad 

 Drahé kovy – zlato, stříbro, platina, paladium 

 
                                                             
20 [http://www.cmkbk.cz/cmkbk/portal/media-
type/html/user/anon/page/default.psml/js_pane/komodita?ksid=62&ksidparr=3,62&docid=94] 
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b) Ropa a ropné produkty: 

 Do komoditní skupiny Ropa a ropné produkty jsou na ČMKBK v současné době 

zařazeny ropa, topné oleje, motorová nafta, automobilové benzíny a letecký 

petrolej. Základní kvalitativní specifikace pro tyto komodity vycházejí obvykle ze 

specifikací, užívaných pro obchodování s nimi na světových burzách nebo hlavními 

producenty a zpracovateli.  

 

Komodity: ICE Brent Crude Futures; ICE WTI (West Texas Intermediate) Crude 

Futures; ICE Middle East Sour Crude Futures; Light, Sweet Crude Oil Futures, 

Russian Export Blend Crude Oil (Rebco) 

 

 Ropné produkty: topné oleje, motorová nafta, automobilové benzíny, letecký 

petrolej 

c) Tuhá paliva: 

Do komoditní skupiny Tuhá paliva je na ČMKBK v současné době zařazeno hnědé uhlí, 

černé uhlí a antracit. Základní kvalitativní specifikace pro tyto komodity vycházejí 

obvykle ze specifikací, užívaných pro obchodování s nimi na světových burzách nebo 

hlavními producenty a zpracovateli.  

d) Ostatní běžné komodity: 

 Bavlna - Základní kvalitativní specifikace pro tuto komoditu vycházejí obvykle ze 

specifikací, užívaných pro obchodování s ní na světových burzách, zejména na 

NYMEX a Bremen Cotton Exchange, nebo hlavními producenty a zpracovateli.  

 

 Surový kaučuk - Do této komoditní skupiny řadíme kaučuk přírodní a kaučuk 

syntetický.  

      Na celkové světové produkci surového kaučuku se přírodní kaučuk podílí více než 

40%. Jeho produkce je soustředěna v Asii, která ho produkuje téměř 95 %. Mezi největší 

producentské země patří Indonésie, Malajsie a Thajsko. Hlavním spotřebním sektorem, 
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který zpracovává téměř 60 % kaučuku, je gumárenský průmysl, zejména výroba 

pneumatik. Základní kvalitativní specifikace pro tuto komoditu vycházejí obvykle ze 

specifikací, užívaných pro obchodování s ní na světových burzách nebo hlavními 

producenty a zpracovateli. Kromě toho je tato komodita specifikována i v níže uvedených 

ČSN. 

 Etylalkohol - Základní kvalitativní specifikace pro tuto komoditu vycházejí 

obvykle ze specifikací, užívaných pro obchodování s ní na světových burzách nebo 

hlavními producenty a zpracovateli. 21 

2.3.3.2.  Dřevařská burza 

      Obchodování probíhá podle Pravidel aukcí vedlejšího trhu běžných komodit. 

Předmětem obchodu je řada produktů, mezi kterými jsou nejvýznamnější jehličnaté a 

listnaté výřezy pro pilařské zpracování (v různých jakostních třídách, tloušťkových 

stupních a délkách) a jehličnaté a listnaté dříví pro výrobu vlákniny a buničiny. 

Komodity: 

      K hlavním komoditám Dřevařské burzy patří dříví, kam náleží zejména jehličnaté a 

listnaté výřezy pro pilařské zpracování a jehličnaté a listnaté dříví pro výrobu vlákniny a 

buničiny. K dalším komoditám patří i řezivo s celou škálou finálních produktů a komodita 

sypané materiály, do níž náleží štěpka papírenská i energetická, piliny a kůra. 

a) Dříví: 

      S komoditou dříví se začalo obchodovat v srpnu 2005. Zpočátku byly aukce 

organizovány v intervalu dvou týdnů, koncem roku 2005 se přešlo na týdenní cyklus 

obchodování. Obchody probíhají na vedlejším trhu aukčním systémem a prezenční formou. 

Připravuje se obchodování na hlavním trhu elektronickou formou. 

 

                                                             
21 [http://www.cmkbk.cz/cmkbk/portal/media-
type/html/user/anon/page/default.psml/js_pane/komodita?ksid=63&ksidparr=3,63&docid=98] 
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b) Řezivo 

      Do komodity řezivo patří dříví, opracované v podélném směru pilami nebo rotujícími 

kotouči. K hlavním produktům této komodity náleží prkna, profilová prkna, fošny, latě, 

hranolky a hranoly vyráběné z jehličnatých i listnatých druhů dříví.  Základní měrnou 

jednotkou používanou pro obchodování s komoditou řezivo je m3. Minimální 

obchodované množství pro komoditu řezivo je stanoveno na 10 m3 a dále násobky 1 m3. 

c) Sypané materiály  

      Komoditu sypané materiály tvoří štěpka papírenská a štěpka energetická, dále piliny a 

kůra. Základní měrnou jednotkou používanou pro obchodování s komoditou sypané 

materiály je prostorový metr (prm). Minimální obchodované množství pro komoditu 

sypané materiály je 100 prm a dále násobky 10 prm.22 

2.3.3.3. Energetická burza 

      Energetická burza je označením pro burzovní trh s elektřinou organizovaný na 

Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK). Spuštěna byla 11.11. 2002 na základě 

oprávnění, které udělilo komoditní burze Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.  

      První makléři Energetické burzy byli vyškoleni v září 2002. Jejich prostřednictvím 

mohou na burze obchodovat jak členové burzy, tak přes burzovní zprostředkovatele - 

dohodce i nečlenové. Pro obchodování na Energetické burze byl vytvořen elektronický 

systém, který umožnil obchodovat v kotačních kolech a aukcích. Pro toto obchodování 

byly vyhrazeny vždy první čtyři dny týdne, kdy probíhala burzovní shromáždění. V 

současnosti ČMKBK jedná o přechodu na novou tradingovou platformu, která by umožnila 

obchodovat na Energetické burze kontinuálně.23 

 

                                                             
22 [http://www.cmkbk.cz/cmkbk/portal/media-
type/html/user/anon/page/default.psml/js_pane/komodita?ksid=21&ksidparr=4,21&docid=116] 
23 [http://www.cmkbk.cz/cmkbk/portal/media-
type/html/user/anon/page/default.psml/js_pane/komodita?ksid=181&ksidparr=6,181&docid=194] 
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2.3.3.4. Burza odpadů 

      Využití komoditní burzy jakožto instituce se silnými kontrolními prvky státu pro 

obchod s odpady vyplývá i ze zákona 185/2001 Sb. o odpadech. Konkrétně v Hlavě II 

zabývající se Povinnostmi, Dílu 1, §16 tohoto zákona se uvádí, že původce odpadů je 

povinen převést odpad do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejímu převzetí podle §12, 

odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. V 

poznámce je za příklad takové právnické osoby uvedena komoditní burza. Burza odpadů 

(dále též Burza odpadových komodit) je sekcí Českomoravské komoditní burzy Kladno 

založenou pro obchodování s komoditami, jež mají charakter odpadů a druhotných 

surovin. O přiřazení komodity buď k odpadům, nebo druhotným surovinám rozhoduje 

jejich další využitelnost, tedy možnost jejich následného rentabilního zpracování.  

Druhotná surovina - má zpravidla nenulovou hodnotu a její producent za ni v burzovním 

kontraktu inkasuje cenu.  

Odpad - producent poptává jeho likvidaci a za tuto službu sám platí dohodnutou cenu.  

      Vedle obchodování s komoditami poskytuje ČMKBK i službu zúčtování pro kolektivní 

systémy zabývající se zpětným odběrem a recyklací elektrických a elektronických zařízení. 

Službu Zúčtovacího centra těmto systémům poskytuje Burzovní zúčtovací centrum, s.r.o., 

stoprocentní dceřiná společnost ČMKBK.  

      V návaznosti na možnost obchodování odpadů a druhotných surovin na burze byla 10. 

května 1996 uzavřena dohoda mezi ČMKBK a Ministerstvem životního prostředí ČR o 

spolupráci v oblasti podpory trhu s odpady a druhotnými surovinami, která je postupně 

doplňována konkretizačními dodatky. Jejím cílem je podpořit trh s odpady a druhotnými 

surovinami na burzovních principech a tím zajistil jeho větší transparentnost a serióznost.24  

 

 

                                                             
24 [http://www.cmkbk.cz/cmkbk/portal/media-
type/html/user/anon/page/default.psml/js_pane/komodita?ksid=122&ksidparr=9,122&docid=160] 
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2.3.3.5. Agrární sekce 

      Agrární sekce je určena pro obchodování s řadou komodit povolených k obchodování 

ve Statutu Českomoravské komoditní burzy Kladno.  

Předmětem burzovních obchodů v této sekci jsou:  

 produkty rostlinné a živočišné výroby; 

 produkty vzniklé jejich zpracováním;  

 výrobky používané v souvislosti s výrobou, přemísťováním, zpracováním 

nebo prodejem těchto produktů. 

      Obchodování s agrárními komoditami se řídí pravidly totožnými s předpisy pro 

obchodování běžných komodit.25 

      Do Agrární sekce jsou v současné době zařazeny tyto skupiny agrárních komodit (viz. 

Přílohy, tabulka 5). 

      Internetové  stránky Českomoravské komoditní burzy Kladno nám poskytují poměrně velké 

množství informací a komoditách se kterými lze obchodovat, ale dostupnost objemů těchto 

obchodů, výroční zprávy a další informace o uskutečněných obchodech je mizivá. Stejně tak samo 

vzezření internetových stránek je ve srovnání s internetovými stránkami světových komoditních 

burz velmi amatérské, nezajímavé a neaktuální.  

2.4. Energetická burza Praha 

      Energetická burza Praha je novou obchodní platformou určenou pro obchodování           

s elektrickou energií v České republice a na Slovensku. Byla založena 5. března 2007         

s cílem nastavit nová pravidla pro obchodování s elektrickou energií. Obchodování            

s elektřinou tím vstupuje do zcela nové etapy, ve které o ceně rozhoduje hlavně vztah 

aktuální nabídky a poptávky. Energetická burza Praha je prvním trhem svého druhu ve 

střední a východní Evropě. Inspirací pro její vznik a systém cenotvorby byly v Evropě 

                                                             
25 [http://www.cmkbk.cz/cmkbk/portal/media-
type/html/user/anon/page/default.psml/js_pane/sekce?ksid=169&ksidparr=10,169&docid=178] 
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fungující energetické burzy. Svojí činností chce, podle jejich zakladatelů, vytvořit silnou      

a standardizovanou platformu pro obchodování s elektrickou energií.  

      Na internetových stránkách jsou dále uvedeny následující cíle a záměry: Energetická 

burza Praha zavádí na trh s elektrickou energií konkurenční prostředí a pomáhá tak jeho 

liberalizaci. Zajišťuje všem účastníkům burzy stejné podmínky pro obchodování bez 

ohledu na velikost jejich transakcí. Jednou z největších devíz obchodování s energií na 

pražské energetické burze je transparentnost cenotvorby elektrické energie, která je 

založena na identických principech běžně fungujících i v jiných státech Evropské unie. 

Jedním z největších přínosů nového trhu je kontinuální obchodování elektrické energie a to 

nejen na jeden rok, nýbrž na celé tři roky dopředu. Tento fakt přinese na trh cenovou 

stabilizaci, usnadní predikci vývoje cen a výrazně tím přispěje k eliminaci cenových šoků. 

Fungování nové energetické burzy by mělo mít pozitivní dopad nejen na její účastníky, ale 

očekáváme, že se v konečném důsledku kladně promítne také do prodeje elektřiny 

koncovým zákazníkům a uživatelům. 

      Zakládajícím subjektem PXE je Burza cenných papírů Praha. Nejvyšším orgánem 

Energetické burzy Praha je valná hromada. Valné hromady se účastní zakladatelé 

společnosti, kterými jsou poměrně Burza cenných papírů Praha, a.s., UNIVYC, a.s., a 

Central Counterparty, a.s.  

     Na konci roku 2008 se obchodu na Energetické burze Praha účastnilo relativně velké 

množství firem. Jako příklad uvádím několik z nich: Czech Coal, a.s., ČEZ, a.s., Moravia 

Energo, a.s., Pražská Energetika, a.s., Slovenské Elektrárne, a.s., E.ON Energa Trading AG 

a další. 

      Počet firem účastnících se obchodování však není tak zcela vypovídající o kvalitě, či 

úspěšnosti burzy jako takové. Mnohem více důležité jsou počty a objemy obchodů, stejně 

tak jako počet cenných papírů (viz. Přílohy, tabulka 6).26 

      Energetická burza Praha poskytuje na svých internetových stránkách poměrně velké 

množství informací, které jsou stále velmi aktuální. Potenciální investor má po shlédnutí 

těchto stránek, podle mého názoru, poměrně ucelenou představu, jak a za jakých podmínek 
                                                             
26 [http://www.pxe.cz/dokument.aspx?k=Co-Je-PXE] 
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se na této burze obchoduje. Co se týče prezentace informací a jejich dostupnosti je 

Energetická burza Praha jedničkou na českém komoditním trhu.  

2.5. Komoditní burza Říčany 

      Komoditní burza Říčany (dále jen „KBŘ“) byla založena Zakladatelskou smlouvou v 

souladu se zákonem č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách. Tato komoditní burza se 

založila na dobu neurčitou. Obchodní firma zní: Komoditní burza Říčany se sídlem 

v Říčanech, ulice Barákova 237. 

 

Předmětem burzovních obchodů jsou:  

 

a) nerostné suroviny, včetně upravených rud - železné rudy, koncentráty železných rud, 

upravené železné rudy, železné kovy, slitiny železných kovů, polotovary a výrobky 

zhotovené z výše uvedených surovin a materiálů,  

 

b) barevné kovy, slitiny barevných kovů, barevné rudy, koncentráty barevných rud, včetně 

potřeb hutnické prvovýroby, polotovary a výrobky zhotovené z výše uvedených surovin a 

materiálů,  

 

Na KBŘ je možno uzavírat následující druhy burzovních obchodů:  

 

a) obchody s efektivním zbožím - promptní i dodávkové,  

b) termínové obchody - včetně diferenčních, přímých termínových, hedgingových, 

opčních, prolongačních obchodů,  

c) pomocné - tj. zejména obchody pojišťovací, přepravní, skladovací a zasilatelské.  

 

Členové Komoditní burzy Říčany jsou: Commexim Group a.s., Metal Recycling s.r.o., 

Metafer s.r.o. 

      Na komoditní burze Říčany mohou obchodovat pouze její členové. Zájemci, kteří se 

nechtějí stát jejím členem, mohou využít stávající členy jako zprostředkovatele burzovních 

obchodů neboli dohodce. Obchodování přes člena burzy je jednodušší, protože burzovní 
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člen přebírá náročnou administrativu a fyzickou účast na burzovním shromáždění na svá 

bedra. Jako první krok je, podle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, potřeba identifikace a 

registrace zájemců o obchodování. Všechny tyto informace týkající se registrace, stejně tak 

jako sazebník je možné najít na internetových stránkách této burzy. Obchodování na této 

burze je periodické, standardně se na volném (sekundárním) trhu obchoduje výhradně ve 

dnech konání burzovních shromáždění (tzv. obchodní dny). Pokud někdo na obchod 

spěchá, může využít „primární trh“, na kterém lze obchodovat celý týden, anebo využít 

možnost „mimoburzovního obchodu na sekundárním trhu“.27 

2.5.1. Komodity a jejich obchodování na KBŘ  

Předmětem burzovních obchodů jsou:  

 

a) nerostné suroviny, včetně upravených rud - železné rudy, koncentráty železných rud, 

upravené železné rudy, železné kovy, slitiny železných kovů, polotovary a výrobky 

zhotovené z výše uvedených surovin a materiálů  

 

b) barevné kovy, slitiny barevných kovů, barevné rudy, koncentráty barevných rud, včetně 

potřeb hutnické prvovýroby, polotovary a výrobky zhotovené z výše uvedených surovin a 

materiálů 

 

Na KBŘ je možno uzavírat následující druhy burzovních obchodů:  

 

a) obchody s efektivním zbožím - promptní i dodávkové  

b) termínové obchody - včetně diferenčních, přímých termínových, hedgingových, 

opčních, prolongačních obchodů 

c) pomocné - tj. zejména obchody pojišťovací, přepravní, skladovací a zasilatelské 

      Na Komoditní burze Říčany proběhlo první burzovní shromáždění dne 17.9.2008. 

Objem obchodů byl toho dne 3.847.560,-Kč.  

                                                             
27 [http://www.burzaricany.cz/] 
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      K určování velikosti objemu obchodů s komoditami na burze se využívá tzv. 

Feroindex. Jedná se o váhový index, který začínal přesně na hodnotě 1000 bodů. Je určený 

z aktuálních cen feroslitin a je denominován v USD (americký dolar). 

Skládá se z FeSi 75, FeMn Aff, FeMn HC, FeCr LC C0.03, FeCr HC C800, FeMo a FeV 28 

Graf č. 2 Vývoj Feroindexu za posledních 6 měsícú. 

 

Zdroj: http://www.burzaricany.cz/komodity/feroindex/       

      Z grafu je patrné, že feroindex od září roku 2008 významně poklesl a to o 58,36% na 

416,5 bodu. (údaje ke dni 25.3.2009). 

      Komoditní burza Říčany, stejně jako většina českých burz stále ještě nezveřejňuje 

kompletní historii s údaji o uskutečněných obchodech. Získal jsem pouze tabulku 

s obchody, které byly uskutečněny v poslední době. Objemy prodeje, místo prodeje a další 

informace jsou uvedeny v tabulce (viz Přílohy, tabulka 7). Přes omezené množství 

informací nám může i tato tabulka naznačit o jak velkém objemu prodeje mluvíme ve 

spojitosti s obchodováním na Komoditní burze Říčany. 

                                                             
28 [http://www.burzaricany.cz/] 
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      Internetová prezentace a dostupnost obchodních údajů je zde na trochu lepší úrovni, 

než je tomu u Českomoravské komoditní burzy Kladno, avšak za Energetickou burzou 

Praha dosti zaostává. Zobrazované informace jsou na první pohled poměrně pestré, avšak 

v žádném případě aktuální. Zobrazované informaci jsou v mnoha případech i několik týdnů 

neměnné. Takto fungující prezentace burzy není předpokladem pro rozvoj burzy a 

přilákání většího počtu potenciálních obchodníků a investorů.  

2.6.  Komoditní burza Praha 

      Komoditní burza Praha (dále KBP) byla založena dne 21. 6. 2002 sepsáním 

zakladatelské smlouvy. Zakladateli jsou Českomoravská plemenářská unie a.s., Odbytové 

družstvo CENTRUM a RM–SYSTÉM a.s. 

2.6.1. Komodity 

      Od 2. 10. 2002 bylo možno na Komoditní burze Praha obchodovat s komoditami, které 

se dělily do tří sekcí : živočišná sekce, rostlinná sekce a sekce dříví. Od 1.1.2005 je možné 

obchodovat jen s komoditami tvořícími sekci Dříví a dřevní hmota. 

     Komodity sekce: Dříví a dřevní hmota se dále člení na tyto skupiny: dříví dle 

Doporučených pravidel (DP), surové dříví dle Rakouských uzancí (OHHU), sypané 

materiály a řezivo.29 

      Jelikož Komoditní burza Praha obchoduje od 1. 1. 2005 pouze s dřívím a dřevní 

hmotou, byl jsem v popisu této burzy velmi stručný. Co se týče úrovně informací 

poskytovaných veřejnosti, tak ty se nijak neliší od Českomoravské komoditní burzy 

Kladno. Informace prezentované na internetových stránkách jsou neaktuální a například 

program akcí burzy je nedostupný. Potenciální návštěvník po shlédnutí těchto 

internetových stránek nabude, podle mého soudu, dojmu, že tato burza je nefunkční.  

 

 
                                                             
29 [http://www.kbp.cz/files/komodity.asp]  
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2.7.  Obchodní burza Hradec Králové a Plodinová burza Brno 

      Obchodní burza Hradec Králové byla založena v roce 1995. Mezi její hlavní činnosti 

patří organizace trhu se zemědělskými produkty. Předmětem burzovních obchodů jsou 

produkty rostlinné, živočišné výroby a produkty vzniklé jejich zpracováním, jakož i 

výrobky používané v souvislosti s jejich výrobou, přemisťováním, zpracováním nebo 

prodejem.30 

      Plodinová burza Brno vznikla v roce 1992. Předmětem burzovního obchodu jsou 

komodity a komoditní deriváty, produkty rostlinné a živočišné výroby a výrobky vzniklé 

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

přemísťováním (zpracováním nebo prodejem, zejména: obiloviny; luštěniny, olejniny, 

okopaniny, výrobky z chovu skotu, drůbež, ovoce a zelenina, zemědělské výrobky 

tropického a subtropického pásma a výrobky, vzniklé zpracováním dříve uvedených 

produktů, hnojiva, herbicidy a jiné ochranné prostředky).31 

      Obě tyto burzy jsem zmínil jen velice okrajově, neboť předmětem burzovního obchodu 

jsou především produkty rostlinné a živočišné výroby a nikoliv nerostné suroviny. 

2.8. Situace na komoditních burzách v České republice 

      Ve vyspělých světových ekonomikách platí, že komoditní burzy jsou nedělitelnou 

součástí tržního prostředí a přispívají k tvorbě cen komodit a ke snižování rizika, které je 

spojené s mimoburzovními obchody. V České republice je však situace naprosto odlišná. 
32Tuzemské finanční trhy společně s komoditními burzami si prošly za posledních 15 let 

velikým vývojem. Transformace české ekonomiky na tržní hospodářství, resp. znovu 

otevření komoditních burz byl velice těžký úkol. Bylo tedy zapotřebí právně vymezit účel 

komoditních burz a taktéž přesné podmínky jejího vzniku. První právní úpravou v této 

oblasti byl zákon č. 229/1992, který vytvořil základní předpoklady pro fungování 

komoditních burz, avšak jeho kvalita odrážela tehdejší nezkušenost s tržními institucemi 
                                                             
30 [http://www.obhk.cz/] 
31 [http://www.pbb.cz/cz/statut-burzy.php] 
32 [Lúpalová, Mária. Komoditní burzy ve světě a v ČR: Bakalářská práce. Brno: Masarykova Univerzita, 
Fakulta Ekonomicko-správní, 2008. 55s., 3 příl.] 
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tohoto typu. Následnou komplikací bylo rozdělení Československé federativní republiky, 

což mělo za následek nutnost tvorby velkého počtu právních novelizací. 

      Po několik dalších let bylo obchodování na komoditních burzách negativně ovlivněno 

nesouladem mezi zákonem o obchodování s deriváty a zákonem o komoditních burzách. 

Tím došlo k omezení burzovních obchodů jen na přímé obchody. Tento nesoulad v zákoně 

byl odstraněný zákonem č. 70/2000 Sb. Poslední právní úpravou byla předloha zákona 

č.256/2004 z roku 2007 o podnikání na kapitálovém trhu. Tuto novelu si vyžádal vstup 

České republiky do Evropské unie. V tomto zákoně dochází k implementaci evropské 

směrnice o trzích a finančních nástrojích trhu. Hlavní změny se týkaly zejména sjednocení 

režimu pro regulované trhy, dohledu ČNB nad obchodníky s komoditními deriváty a 

komoditními burzami, které obchodují s těmito deriváty aj. 

      Významný rozdíl mezi tuzemskými a například burzami USA je v jejich právní formě. 

Zatímco americké burzy jsou akciovými společnostmi, které byly zřizovány za účelem 

zisku, tak české komoditní burzy vystupují jen jako specifické právnické osoby fungující 

na členském principu. Jejich cílem není vytváření zisku, ale pouze organizace trhu 

s komoditami. Posledním pokusem o změnu právní formy komoditních burz byla novela 

zákona č. 229/1992, která byla předložena Ministerstvem průmyslu o obchodu. Tento 

pokus nebyl úspěšný.33 

      Kromě částečně nevyhovující legislativy je problémem i poměrně vysoká 

neinformovanost samotných výrobců a zpracovatelů, co to vůbec komoditní burza je, 

k čemu slouží a jaké potenciální služby a výhody nabízí. K tomuto faktu však přispívá i 

velice slabá a nedostačující sebeprezentace burz. Je poměrně obtížné získat informace o 

jednotlivých komoditních burzách. Všechny tyto vyjmenované skutečnosti jsou příčinou 

toho, že většina obchodů s komoditami se odehrává mimo burzu. Obchody jsou sjednávány 

standardně na principu odběratelsko-dodavatelských vztahů. Taktéž množství nabízených 

komodit k obchodování je s porovnáním se zahraničními komoditními burzami zcela 

zanedbatelné. To vše má za následek, že spekulace na tvorbu ceny tak na domácích 

burzách ztrácejí význam. Dalším a poměrně významným důvodem relativně vysoké 

                                                             
33 [Lúpalová, Mária. Komoditní burzy ve světě a v ČR: Bakalářská práce. Brno: Masarykova Univerzita, 
Fakulta Ekonomicko-správní, 2008. 55s., 3 příl.] 
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konzervativnosti tuzemského obchodu s komoditami je naše členství v Evropské unii, 

neboť právě funkce cenotvorby komodit je do značné míry limitována společnou 

hospodářskou politikou Evropské unie.  

      Pro další vývoj burz v České republice je zapotřebí novela zákona o komoditních 

burzách, která by se týkala změny právní formy komoditních burz na akciové společnosti. 

Další podstatnou podmínkou je zlepšená prezentace burz na komoditním trhu spojená 

s vysvětlováním potenciálním investorům, které že výhody obchodování na komoditní 

burze přináší. Další nezbytnou podmínkou je navýšení počtu nabízených komodit 

k obchodování, což by mohlo zvednout zájem ze strany spekulantů. Další možností, jak 

zvýšit úlohu a postavení českých burz, by mohla být případná fúze s některou 

s významných evropských burz. Příkladem takovéto fúze může být například spojení 

amsterdamské, pařížské a lisabonské burzy z ledna 2002, jejíž příčinou byla snaha zlepšit 

postavení těchto burz na trhu.  
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Závěr 

     V této práci jsem se snažil přinést základní informace o historii a fungování 

komoditních burz ve světě a v České republice. U vybraných burz jsem uvedl i komodity, 

se kterými se na dané burze obchoduje a v několika případech i objemy uskutečněných 

obchodů. Podrobnější rozbor a analýza jednotlivých burz nebyl z důvodu omezeného 

rozsahu práce možný. 

      V první části mé práce jsem se zaměřil na popis historického vývoje světového 

obchodu s komoditami, vznik prvních světových burz a jejich následný vývoj a 

transformaci. Jako nejvýznamnější subjekt na trhu s komoditami se v dnešní době jeví 

společnost CME Group INC., která vznikla spojením Chicago Mercantile Exchange, 

Chicago Board of Trade a New York Mercantile exchange. Touto fúzí vznikla největší 

komoditní burza na světě, která nabízí zcela bezkonkurenčně největší množství komodit 

k obchodování. Právě společnost NYMEX, která je bezesporu špičkou v obchodu 

s energiemi, se stala i vzorem pro tuzemskou Energetickou burzu Praha.  

      Druhá část je věnována historii trhu s komoditami na území České republiky a historii 

vzniku prvních komoditních burz na našem území. Podle mého názoru má největší 

potenciál a předpoklady pro další růst Energetická burza Praha a velmi nadějně se jeví i 

Komoditní burza Říčany. Dále jsem se v této části věnoval rozdílům, které existují mezi 

českými a světovými komoditními burzami. Porovnávání propastných rozdílů v likviditě, 

velikosti, objemu obchodů a v množství nabízených komodit je nemožné. V této části však 

alespoň nabízím srovnání podmínek vzniku a fungování a zamýšlím se nad příčinami 

stagnace českého komoditního trhu a nad způsoby jeho oživení. 

      Po zhodnocení současné situace komoditních burz v České republice jsem došel 

k názoru, že tempo rozvoje komoditních burz poměrně výrazně zaostává za celkovým 

ekonomickým vývojem zejména na finančních trzích. Obchodování na komoditních 

burzách je stále pro většinu tuzemských obchodníků nezajímavou alternativou jejich 

standardního způsobu obchodování. Další zřejmou skutečností je, že pro většinu investorů 

nejsou komoditní burzy vhodným místem pro zhodnocování jejich finančních prostředků. I 

přes poměrně značné úsilí legislativní a výkonné moci se zatím nepodařilo přijmout zákon, 
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který by umožnil přetransformovat komoditní burzy na akciové společnosti. Podle mého 

soudu právě tato legislativní úprava by měla rozhodující vliv na oživení českého 

komoditního trhu a zároveň na zvýšení vlivu na národní hospodářství České republiky, 

který je v dnešní době minimální.  
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Přílohy: 

Tabulka č. 1: Objem obchodů na CBOT uskutečněných na elektronicky a na burzovním 

parketě  

Produkty procento objemu 

obchodů 

uzavřených 

elektronicky 

v roce 2007 

procento objemu 

obchodů 

uzavřených na 

burzovním 

parketě roce 2007 

procento objemu 

obchodů 

uzavřených 

elektronicky 

v roce 2006 

procento objemu 

obchodů 

uzavřených na 

burzovním 

parketě roce 2006 

Polnohospodářské 52,7 47,3 85,3 14,7 

Finanční 86,3 13,7 81,5 18,5 

Indexy 96,7 3,3 93,5 6,5 

Kovy  100,0 0,0 99,9 0,1 

Energie 86,2 86,2 52,0 48,0 

Průměr 81,6 18,4 71,7 28,3 

Zdroj: http://www.cbot.com/cbot/pub/rpt/rpt_annual_volpct_20070101.pdf 

Tabulka č. 2: Porovnání uskutečněných prodejů za první 3 měsíce 2009 a za stejné období 

roku 2008 na NYMEX 

 March  Daily Average Monthly Volume Comparison YTD Volume Comparison 

 Volume Volume Volume  March % Jan - Mar % 

 Month YTD Month YTD 2008 Change 2008 Change 

NY Hargor Gasoline 1,594,368 4,784,358 72,471 78,432 2,111,857 -25% 5,659,936 -15% 

Crude Oil 11,340,347 34,120,854 515,470 559,358 12,576,859 -10% 33,491,926 2% 

Natural Gas 2,989,920 8,114,190 135,905 133,020 2,983,585 0% 9,236,216 -12% 

Gold 3,384,964 8,902,216 153,862 145,938 3,901,752 -13% 10,560,999 -16% 

Silver 433,757 1,501,578 19,716 24,616 881,776 -51% 2,590,685 -42% 

Cooper 361,084 1,150,648 16,413 18,863 298,485 21% 1,103,530 4% 

Zdroj: www.nymex.com 
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Tabulka č. 3: Uskutečněné futures v jednotlivých letech (zemní plyn) 

 

 Rok Denní průměr Roční průměr 

2009 (do ledna) 117,186 2,343,719 

2008 153,085 38,730,519 

2007 118,200 29,786,318 

2006 91,753 23,029,988 

2005 76,265 19,142,549 

2004  70,048 17,441,942 

2003 76,148 19,037,118 

2002 97,431 24,357,792 

2001 47,457 16,468,355 

2000 71,787 17,875,013 

1999 76,661 19,165,096 

1998 63,658 15,978,286 

1997 47,316 11,923,628 

1996 35,115 8,813,867 

1995 32,347 8,086,718 

1994 25,329 6,357,560 

1993 18,686 4,671,533 

1992 7,623 1,920,986 

1991 1,654 418,410 

1990 529 132,820 

Zdroj: http://www.nymex.com/md_annual_volume5.aspx#brent 
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Tabulka č. 4. Uskutečněné futures v jednotlivých letech (surová nafta) 

 Rok Denní průměr Roční průměr 

2009 (do ledna) 568,454 11,369,073 

2008 532,309 134,674,264 

2007 482,246 121,525,967 

2006 283,080 71,053,203 

2005 237,651 59,650,468 

2004  212,382 52,883,220 

2003 181,748 45,436,931 

2002 182,718 45,679,468 

2001 149,028 37,530,568 

2000 148,123 36,882,692 

1999 151,440 37,860,064 

1998 121,497 30,495,647 

1997 98,299 24,771,375 

1996 93,577 23,487,821 

1995 94,456 23,613,994 

1994 106,822 26,812,262 

1993 99,474 24,868,602 

1992 83,768 21,109,562 

1991 83,027 21,005,867 

1990 94,370 23,686,897 

1989 81,812 20,534,865 

1988 74,837 18,858,948 

1987 57,864 14,581,614 

1986 33,254 8,313,529 

1985 15,923 3,980,867 

1984 7,361 1,840,342 

1983 1,692 323,153 

Zdroj: http://www.nymex.com/md_annual_volume5.aspx#brent 

 

 



JAN ŠERÝ: KOMODITNÍ BURZY V ČESKÉ REPUBLICE A VE SVĚTĚ 
 

44 
 

Tabulka č. 5: Agrární komodity obchodované na ČMKBK 

Obiloviny Luštěniny Olejniny Potraviny 

 Pšenice tvrdá 

 Pšenice 

potravinářská 

 Pšenice krmná 

 Ječmen 

 Ječmen 

sladovnický 

 Žito 

 Oves 

potravinářský 

 Oves krmný 

 Proso 

 Pohanka 

 Kukuřice 

potravinářská 

 Kukuřice 

krmná 

 Tritikale 

 Hrách jedlý  

 Čočka jedlá  

 Fazole 

jedlé  

 Luštěniny 

krmné   

 

 Semeno 

řepky  

 Semeno 

slunečnice  

 Semeno 

máku  

 Semeno 

sóji  

 Semeno 

hořčice  

 Semeno 

lnu   

 

 Maso  

 Mlékárenské 

výrobky  

 Cukr  

 

Zdroj: http://www.cmkbk.cz/cmkbk/portal/media-

type/html/user/anon/page/default.psml/js_pane/komodita?ksid=170&ksidparr=10,170&docid=180 
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Tabulka č. 6: Vypořádané obchody ve SPAD v roce 2008 (EBP) 

Měsíc Počet obchodů počet cenných papírů Objem obchodů (kč) 

2008    

Leden 26783 83 544 971 80 502 608 093 

Únor 13866 40 684 042 38 835 465 444 

Březen 12359 38 628 281 32 980 473 251 

Duben 10255 28 759 843 28 127 354 165 

Květen 11871 40 048 503 37 237 907 407 

Červen 14193 44 533 179 41 034 685 443 

Červenec 17585 53 938 523 45 135 425 085 

Srpen 11958 35 505 019 29 065 846 284 

Září 23484 76 622 546 55 073 992 783 

Říjen 31659 112 811 236 61 991 415 818 

Listopad 19579 78 251 113 29 643 453 272 

Prosinec 13415 50 600 736 19 748 646 507 

Celkem 207007 683 937 992 499 377 273 552 

Zdroj: http://www.pxe.cz/pxe_downloads/Statistics/fb2008.pdf 

Tabulka č. 7: Objemy obchodů a jednotkové ceny komodit od prosince 2008 do února 

2009 na Komoditní burze Říčany 

Datum Komodita Objem Cena  Měna Místo 

10.12.2008 FeCr 20t 89,15 CZK/kg Cr Rotterdam, NL 

17.12.2008 FeV 5t 505,76 CZK/kg V Rotterdam, NL 

31.12.2008 FeSiCa 86t 1350,00 USD/t Rotterdam, NL 

31.12.2008 FeMn 20t 2190,00 USD/t Říčany, ČR 

14.01.2009 FeCr 20t 92,50 CZK/kg Cr Arrow, NL 

28.01.2009 FeV 6t 25,50 USD/kg V Rotterdam, NL 

28.01.2009 FeMo 1t 24,00 USD/kg Mo Říčany, ČR 

04.02.2009 FeMn 5t 1950,00 EUR/t Sulejovice, ČR 

11.02.2009 FeMo 1158,5kg 21,50 USD/kg Mo Říčany, ČR 

25.02.2009 FeMn 4t 55,00 CZK/kg Sulejovice, ČR 

Zdroj: http://www.burzaricany.cz/komodity/probehle-aukce-a-obchody/ 
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