
 

 

 

 

 

PLODINOVÁ BURZA      

BRNO 
 

ČESKÁ REPUBLIKA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  

 

PLODINOVÉ BURZY 

BRNO 

 

Rok 2011 

 

 

 

 

 
 

 



Obsah: 

 

1. Základní informace o PBB 

2. Obchodování v r. 2011 

3. Organizační struktura burzy 

4. Rozhodčí soud – spolupráce s Rozhodčím soudem 

při Hospodářské a agrární komoře Praha 

5. Rozvaha PBB  za rok 2011 

6.  Výsledovka – výkaz zisků s ztráty PBB za rok 2011 

7.  Kontakty 

 

 

 

 



1. Základní informace o Plodinové burze Brno. 

 

PLODINOVÁ BURZA 
BRNO 

 
Obchodní jméno:   Plodinová burza Brno 
Sídlo:     Brno, Kotlářská 53, okres Brno-město, PSČ 602 00 
Identifikační číslo:   48 53 31 49 
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně  
oddíl A. , vložka 5129  
 
Plodinová burza byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 8. 12. 1992 v souladu se zákonem o 
komoditních burzách ze dne 23. 4. 1992 č. 229/1992 Sb. v platném znění a obchodním zákoníkem.  
Povolení k provozování Plodinové burzy Brno udělilo dne 18.února 1993 č.j. 1020/93-111 
v souladu se zákonem č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, Ministerstvo zemědělství České 
republiky. 
V roce 1993 byla zahájená pravidelná činnost Plodinové burzy Brno – dále PBB. Pravidelné 
obchodování bylo prováděno parketovým způsobem v prostorách divadla v areálu Brněnského 
výstaviště. 
Plodinová burza Brno má podle povolení k provozování burzy od Mze a platného Statutu burzy tento 
předmět a druh burzovních obchodů: 
 
Předmět burzovních obchodů 

Předmětem burzovních obchodů jsou druhově určené produkty pocházející ze zemědělské a lesní 

výroby, včetně produktů vzniklých jejich zpracováním (dále jen "komodity"). Komodity jsou 

charakteristické určitými standardy kvality a vysokým stupněm zastupitelnosti. 

Dále jsou předmětem burzovních obchodů deriváty, jejichž podkladem jsou komodity, pokud 

nejsou tyto deriváty investičním nástrojem podle zvláštního právního předpisu o kapitálovém trhu. 

Předmětem burzovních obchodů je též zemědělský skladní list podle zvláštního právního předpisu. 

Pro předmět burzovních obchodů vymezená v tomto odstavci se zavádí zkratka "komoditní 

deriváty". 

Druhy burzovních obchodů 

Na burze lze uzavírat obchody promptní, termínové a opční. Promptní obchod (spotový obchod či 

spot) je obchod, při němž dochází k okamžitému nákupu či prodeji komodit nebo komoditních 

derivátů. Termínový obchod je obchod s odloženou splatností závazků stran (futures, forwards, 

opce, swapy). Opční obchod je takový, kdy jedna ze stran smlouvy má právo jednostranně 

rozhodnout o tom, zda práva a povinnosti z uzavřené smlouvy vzniknou nebo nevzniknou. 

Druhem burzovních obchodů jsou i tzv. pomocné obchody ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o komoditních burzách 

uzavírané na burze, jestliže souvisejí s komoditami obchodovanými na burze, zejména pojistné smlouvy, 

smlouvy o uskladnění, smlouvy o přepravě věci a smlouvy zasílatelské 

 
Popis organizační struktury burzy 
Orgány PBB jsou podle jejího statutu Valná hromada, Burzovní komora a Cenová komise. Nejvyšším 
orgánem je Valná hromada, která se skládá ze všech členů a rozhoduje v základních otázkách 



týkajících se organizace burzy a burzovních obchodů. Do její působnosti patří volit a odvolávat členy 
Burzovní komory, usnášet se na změnách statutu a burzovních pravidel, stanovit výši burzovních 
poplatků, schvalovat rozpočet burzy a roční závěrku apod. Valná hromada se svolává 1x za rok, je 
možné svolat i mimořádnou valnou hromadu. Každý člen má 1 hlas. 
 
Burzovní komora je statutárním a řídícím orgánem. Jejím hlavním úkolem je organizovat a řídit 
burzovní záležitosti a jednat jménem burzy jako právnické osoby. V její působnosti je především 
rozhodování o přijetí a vyloučení členů, určuje místo   a dobu konání shromáždění, jmenuje a 
odvolává dohodce, zřizuje burzovní výbory, volí a odvolává předsedu Burzovní komory a generálního 
sekretáře burzy. 
Burzovní komora PBB má v současné době 3 členy. Dva členi Burzovní komory jsou voleni a 
odvoláváni Valnou hromadou a jeden jmenován a odvoláván orgánem státní správy, tj. Mze ČR. Tato 
skutečnost je v souladu se zájmem o posílení státního vlivu. Burzovní komora vykonává svou 
působnost přímo na svých zasedáních nebo prostřednictvím předsedy a generálního sekretáře burzy. 
Generální sekretář burzy je zaměstnancem burzy, administrativním a výkonným orgánem Burzovní 
komory. Jeho výběr se provádí konkurzem a do funkce je volen Burzovní komorou. 
Na PBB jsou oprávněni přímo obchodovat zakládající a přijatí členové burzy, Státní zemědělský 
intervenční fond a Státní hmotné rezervy. Zakladatelé burzy a členové burzovní komory, kteří byli 
jmenováni státem, jsou oprávněni obchodovat přímo bez  zprostředkování dohodce. Ostatní subjekty 
prostřednictvím dohodců. Zprostředkování zajišťuje dohodce, který uzavírá obchod jako mandatář 
nebo komisionář osob oprávněných k burzovnímu obchodu. Zprostředkovávají obchody pro osoby 
oprávněné obchodovat přímo nebo nepřímo. Působí na burze po schválení Burzovní komorou na 
základě živnostenského oprávnění. 
Další osobou oprávněnou účastnit se burzovního shromáždění je burzovní komisař, který je jmenován 
příslušným státním orgánem k zabezpečení řádného chodu burzy a dodržování burzovních pravidel. 
Od roku 1996 je PBB právoplatným členem Evropské komoditní burzy se sídlem ve Štrasburku, 
kde byla přijata  jako komoditní burza z východoevropských zemí a splnila všechna 
požadovaná kritéria. 
 
Stručná a srozumitelná charakteristika obchodního systému 
PBB pořádá pravidelné burzovní seance na parketu burzy 1x za 14 dní. Obchodovány jsou především 
zemědělské komodity rostlinného charakteru a dřevo. V období mezi burzovními seancemi mohou 
zájemci o obchodování na burze, po předběžné registraci na pbb@pbb.cz,  nabídnout svou produkci 
k volnému obchodování. Pokud je spárován obchod, tzn. že se shodne nabídka s poptávkou v ceně, 
jsou příslušní dohodci povinni zorganizovat uzavření obchodu – závěrkovým listem na následné 
burzovní seanci. Burzovní obchod je uzavřen kupní smlouvou na dodávku zboží, uzavřenou buď na 
burzovním shromáždění, nebo mimo něj (mimo parket burzy), pokud je cena obchodu registrována na 
PBB, nebo kotována cenovým výborem. Burzovní obchod může být uzavřen v cenovém rozmezí 
stanoveném cenovým výborem pro určené časové období. Uzavřené obchody za cenu mimo cenovou 
kotaci je nutno vždy zdůvodnit. Předmětem obchodu mohou být pouze komodity schválené Burzovní 
komorou. Za tímto účelem se schvalují tzv. komoditní uzance, které přesně stanovují danou komoditu 
a všechny její normy (vlhkost, jakost, obsahy příměsí a pod.). Komodity, na které nejsou schválené 
burzovní kvalitativní a obchodní uzance, je možno zobchodovat pouze za předpokladu písemného 
souhlasu obou stran. 
 
PBB informuje širokou zemědělskou veřejnost a tisk o cenách, za které se v posledním sledovaném 
období obchodovalo. Ceny jsou získávány od respondentů a členů PBB a nejedná se o kotaci cen. 
Protože tyto ceny jsou sledovány v dlouhodobé, již desetileté řadě, mají svou vypovídací schopnost.  
 
Cenový kotační výbor. 
Cenový výbor s datem od 1.5.2003 zahájil svou činnost a pravidelně kotuje cenové rozpětí stejné 
skupiny zemědělských  komodit. Tyto kotované ceny jsou závazné pro obchodování pro členy PBB a 
dohodce na příštích 14 dnů. Cenová kotace je sdělována za úplatu pro PBB a následně presentována 
v zemědělském týdenníku „Zemědělec“ v čísle, které vychází v týdnu před datem konání dalšího 
Cenového výboru při PBB. Kotované ceny jsou  konfrontovány s cenami zemědělských výrobců 
(CZV), které ČSÚ – Český statistický úřad uveřejňuje se zpožděním asi 4-5týdnů. ČSÚ čerpá 
informace ze souboru cca 560 zemědělských podniků a obchodních organizací. Kotované ceny jsou 
důležitým vodítkem strategie prodeje pro zemědělce a strategii nákupu pro zpracovatele. Mnoho 
informací je možno také získat na našich WEB stránkách www.pbb.cz .  
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2. Obchodování v r. 2011 

2.1. Poptávky po koupi prodeji na parketu PBB 

2.1.1. Obchod se zemědělskými komoditami 

 –   Poptáváno                        9500tun                            v hodnotě    74.399.000,- Kč 

- Nabízeno                            900tun                            v hodnotě      5.425.000,- Kč 

-  

2.1.2. Obchod s rafinovaným cukrem  

- Poptáváno                 4300tun v hodnotě     96.067.000,- Kč 

- Chybně uvedeno Zobchodováno     2290tun v hodnotě     15.306.760,- Kč 

- Správně uvést       Zobchodováno       1900tun v hodnotě     43.447.200,- Kč 

 

2.1.3. Obchod s čočkou  

- Chybně uvedeno Poptáváno a zobchodováno 85tun  v hodnotě       1.686.400,- Kč 

- Správně uvést Poptáváno a zobchodováno 80 tun  v hodnotě       1.754.000,-Kč 

 

2.1.4. Obchod se dřívím 

- Nabídka k prodeji       72.000,-m3  v hodnotě     165.637.650,-Kč 

- Zobchodováno      28.300,-m3  v hodnotě 81.265.550,- Kč 
 
 
 
 

Plodinová burza Brno v roce 2011 organizovala obchod v hodnotě  343.313.050,-Kč 

 

Celkem bylo úspěšně zobchodovány komodity v hodnotě                   126.466.750,-Kč 

 

Z uvedeného plyne, že úspěšnost nabídky a poptávky  

na Plodinové burze Brno je 36,84 %. 

 

 

 

 



 

3. Organizační struktura burzy 

 

3.1. Členové burzy 

č. Jméno Firma Adresa  e-Mail adresa 

1. Ing. Rohan Michal fyzická osoba Bieblova 28, 61300 Brno michrohan@post.cz 

2. 
Kolouchová 
Ladislava 

PENAM a.s. 
Brno Cejl 38, Brno 602 00 KolouchovaL@penam.cz 

3. Josef Huba fyzická osoba Priehradná 53, 82107 Bratislava, SK alfarmsp@mail.t-com.sk 

4. Bc. Ladislav Karas fyzická osoba Velký Bor 114, 34101 Horažďovice ladislav.karas@vebor.cz 

5. 
Ing. Ladislav 
Svoboda MZe 

Gagarinova1364,67601 
Mor.Budějovice  svobodalad@centrum.cz 

 

3.2. Členové burzovní komory 

    Jméno Firma  e-Mail adresa Mobil 

1. dohodce Ing. Rohan Michal 
burzovní 
dohodce michrohan@post.cz  

603428279 

2. práv.os. Ladislav Karas VEBOR s.r.o. ladislav.karas@vebor.cz  

602241435 

3. MZE 
Ing. Ladislav 
Svoboda fyzická osoba svobodalad@centrum.cz 

606722916 
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4. Rozhodčí soud – spolupráce s Rozhodčím soudem                

při Hospodářské a agrární komoře Praha. 

 

 

 
Plodinová burza Brno 

Kotlářská 902/53 

602 00 Brno 

 

 

v Praze, dne 14.2.2012 

 

 

 

 

 

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

republiky jako stálý rozhodčí soud zřízený v souladu se zákonem 216/1994 Sb. v platném 

znění, který je oprávněn rozhodovat jakékoliv majetkové spory bez ohledu na věcnou či 

místní příslušnost, souhlasí s tím, aby Plodinová burza Brno ve svých závěrkových 

listech použila rozhodčí doložku našeho Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře 

České republiky a Agrární komoře České republiky ve znění: 

 

1. "Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s 

konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a 

Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem 

jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.“ 

 

2. "Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s 

konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a 

Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci." 

 

V případě mezinárodních sporů je toto znění v různých jazykových mutacích uvedeno 

na webových stránkách Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a 

Agrární komoře České republiky www.soud.cz nebo www.arbcourt.cz. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

JUDr. Marie Moravcová 

tajemnice  

Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR 

 

 

 

http://www.soud.cz/
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5. Rozvaha PBB  za rok 2011 
Viz příloha PDF 

6. Výsledovka – výkaz zisků s ztráty PBB za rok 2011 
Viz příloha PDF 

7. Kontakty 

DOHODCI - MAKLÉŘI   PLODINOVÉ BURZY BRNO 
 
Dohodce 

   
číslo Jméno Firma  e-Mail adresa MOBIL 

1 Ing. Rohan Michal Burzovní dohodce michrohan@post.cz  603 428 279 

2 Ing. Václav Špaček OAK Žd´ár nad Sáz. oakzr@tiscali.cz 
776 361 498 

3 Ing. Zdeněk Mládek   mladekwilson@seznam.cz  
541 211 508 

7 Ing. Jaromír Hadamčík MAHA trade s.r.o. mahatrade@volny.cz 608 962 204 

     12 Tomáš Verner Navos KM tomas.verner@navos-km.cz  724 724 906 

13 Petr Goliáš ZZN POMORAVÍ a.s. golias@zznpomoravi.cz  606 141 653 

14 Bc.Ladislav Karas Vebor s.r.o. ladislav.karas@vebor.cz  602 241 435 

16 Ing. Miloš Kotůlek 
ZZN Pomoraví 
Hodonín kotulek@zznpomoravi.cz  602 518 705 

17 Ladislava Kolouchová PENAM, a.s. kolouchoval@penam.cz  
602 762 641 

19 Ing.Josef Huba   alfarmsp@mail.t-com.sk  
723 742 100 

20 Ing. Miroslav Beran zaměstnanec PBB beran.miroslav@centrum.cz  513 034 488 

 
 
ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA 

MĚSTO BRNO 

ORGANIZACE  PLODINOVÁ BURZA BRNO,  

ADRESA Kotlářská 902/53, 602 00  BRNO 

Mobil 420 734 200 230 

TELEFON 420 513 034 488 

PŘEDSEDA BURZOVNÍ KOMORY ING. LADISLAV SVOBODA 

ČLEN BURZOVNÍ KOMORY ING. MICHAL ROHAN 

ČLEN BURZOVNÍ KOMORY Bc.LADISLAV KARAS 

GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ ING. KAREL ZEZULA 

e-MAIL  pbb@pbb.cz  

WEB stránky http://www.pbb.cz  
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