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1. Základní informace o Plodinové burze Brno. V likvidaci 

2. Sídlo:            Brno, Kotlářská 931/53, okres Brno-město, PSČ 602 00 

Identifikační číslo:  48 53 31 49 

 Plodinová burza Brno (PBB) byla založena v souladu se zákonem o komoditních burzách č. 

229/92 Sb. v prosinci 1992 a začala obchodovat na parketu v červnu 1993. Zákon č. 229 

chápe burzu jako právnickou osobu soukromého práva s některými prvky práva veřejného.  

Soukromoprávní charakter práva spočívá v tom, že ji mohou založit podnikatelé zapsaní v 

obchodním rejstříku. 

            Veřejnoprávní charakter se projevuje ve státním dozoru nad činností burzy a 

právní regulací postavení a fungování burzy. Komoditní burza je právnickou osobou 

nevýdělečné povahy. Slouží k organizování obchodů s komoditami, ale sama se obchodů 

neúčastní.      Cílem není dosažení zisku, ale organizování obchodu  a zabezpečení 

prostředků na její činnost. 

Od roku 1996 je PBB členem Evropské komoditní burzy se sídlem ve Štrasburku, kde 

byla přijata a splnila všechna požadovaná kritéria. Pravidelná setkání zástupců této 

organizace, která reprezentuje rozhodující trh zemědělských komodit, přináší nové impulsy a 

možnosti pro náš agrární trh. 

Zákon 229/92 a jeho novela zákon č.  247/2011 sb. umožnila sjednocení burzovního 

komoditního obchodování v ČR i v EU. 

Obchodování na burze je na principu garantovaných obchodů, jejichž cílem je: 

-          Transparentní systém obchodování 

-          obrana  proti pohybu cen na trhu - dlouhodobým zajištěním požadované ceny komodit 

-          obrana na straně kupujícího proti nedostatku peněz k úhradě obchodu zajištěním plateb 

komodity zúčtovacím centrem burzy a bankou 

-          obrana na straně prodávajícího v nutnosti dodržovat burzovní kvalitativní standardy 

obchodu a s jistotou plateb za kontrakt 

-          všechny strany obchodu uzavírají obchod podle podmínek stanovených zákonem, to je 

podle schválených Burzovních pravidel , Statutu burzy  a s využitím Zúčtovacího centra 

burzy. 
-          dalším znakem je rychlá vymahatelnost práva prostřednictvím  spolupracujícího  

rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře v Praze  a to v případě, že některá ze 

stran způsobí jiné smluvní straně škodu. 



 

 

Od data 12.3.2015 bylo složení burzovní komory Plodinové burzy Brno: 

Ing. Miroslav Beran – předseda 

Ing. Ivo Horák – člen 

MGR. et MGR. Eva Florianová – člen BK – jmenovaný zástupce MZe 

 

Tato změna burzovní komory PBB byla zapsána do Obchodního rejstříku KS Brno. 

 

Dne 29.7.2015 bylo vydáno Ministerstvem zemědělství ČR „Rozhodnutí ve věci odejmutí 

státního povolení k provozování komoditní burzy“. Proti tomuto rozhodnutí jsme dne 

14.8.2015 podali „Rozklad“.  

Následně nám dne 13.11.2015 bylo doručeno zamítnutí našeho rozkladu a potvrzení 

rozhodnutí ministrem zemědělství Ing. Marianem Jurečkou . 

Další  krok v řešení situace je  podání žaloby proti rozhodnutí MZe k Městskému soudu 

v Praze, které bylo učiněno dne 7.1.2016  a v případě negativního výsledku – rozhodnutí, 

bude následovat odvolání na Nejvyšší správní soud v Brně. 

 

Od data 13.11.2015, kdy bylo potvrzeno odebrání licence ministrem MZe. panem Ing. 

Marianem Jurečnou, byl do funkce likvidátora PBB stanoven Ing. Miroslav Beran – 

dosavadní předseda burzovní komory Plodinové burzy Brno. 
 

K datu 15.2.2017 obdržel likvidátor  Ing. Miroslav Beran  informaci Mze o následující 

skutečnosti: 

 
„Tímto Vás informuji, že dne 9. září 2016 byl ukončen výkon funkce členky burzovní komory 
Plodinové burzy Brno v likvidaci Mgr. et Mgr. Evy Florianové, a to v souvislosti s její 
předchozí rezignací na výkon této funkce.“ 
 

Od data 9.9.20165 je tedy složení burzovní komory Plodinové burzy Brno: 

Ing. Miroslav Beran – předseda 

Ing. Ivo Horák – člen 

Burzovní komora nemá jmenovaného zástupce státem.  

 

Plodinová burza Brno v likvidaci tedy nenaplňuje povinnost mít alespoň 3 členy burzovní  

komory.  

 

Burzovní komora Plodinové burzy Brno v likvidaci s datem 15.2.2017, kdy ji to bylo 

oznámeno, nemá funkční statutární orgán – burzovní komoru se jmenovaným zástupcem 

státu. 

 

Tato změna burzovní komory PBB je zapsána do Obchodního rejstříku KS Brno. 
 

Seznam činností, jejichž výkonem burzy pověřila třetí osobu 

 

- Účetnictví  

- Právní služby a zastoupení, notář 

 



 

Počet burzovních dní 
 

- V roce 2016 se neuskutečnili žádné burzovní obchodní dny. 

 

3. Obchodování v r. 2016 - neuskutečnili se žádné burzovní obchody. 

Členové burzy v roce 2016 

ČLENOVÉ   PLODINOVÉ BURZY BRNO v likvidaci 

    

 

K datu 9.9.2016 
č. Jméno Firma Adresa 

1. Ing. Rohan Michal fyzická osoba Bieblova 28, 61300 Brno 

2. Ing. Kolouchová Ladislava PENAM a.s. Brno Cejl 38, Brno 602 00 

3. Ing. Josef Huba fyzická osoba Priehradná 54, 82107 Bratislava, SK 

4. Bc. Ladislav Karas fyzická osoba Budětice 19, PSČ 34201 

5. Ing. Zuzana Ištvánfiová MONTIR, s.r.o. Dvořákovo nábř. 8, Bratislava, SK 

6. Ing. Miroslav Beran fyzická osoba Sovinec 461/20, 639 00  Brno 

7. Ing. Ivo Horák fyzická osoba Čejč 1, 696 14  Čejč 

8. Ing. Ladislav Svoboda MZe Gagarinova1364,67601 Mor.Budějovice  

 

ČLENOVÉ   PLODINOVÉ BURZY BRNO v likvidaci 

    

 

K datu 1.12.2016 
č. Jméno Firma Adresa 

1. Ing. Rohan Michal fyzická osoba Bieblova 28, 61300 Brno 

2. Ing. Kolouchová Ladislava PENAM a.s. Brno Cejl 38, Brno 602 00 

3. Ing. Josef Huba fyzická osoba Priehradná 54, 82107 Bratislava, SK 

4. Bc. Ladislav Karas fyzická osoba Budětice 19, PSČ 34201 

5. Ing. Miroslav Beran fyzická osoba Sovinec 461/20, 639 00  Brno 

6. Ing. Ivo Horák fyzická osoba Čejč 1, 696 14  Čejč 

 
   

    

     
Na vlastní žádost ukončila členství společnost Montir s.r.o., Dvořákovo nábr. 8, Bratislava, 

Slovensko.  Členství společnosti MONTIR s.r.o. bylo ukončeno po uplynutí výpovědní lhůty 

k 1.12.2016.                          

 

 



 

4. Rozvaha  za rok 2016 

 
Viz příloha I. 

 

5. Výkaz zisků a ztrát za rok 2016 
Viz příloha II. 

 

6. Kontakty 

ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA 

MĚSTO BRNO 

ORGANIZACE  PLODINOVÁ BURZA BRNO v likvidaci 

ADRESA Kotlářská 931/53, 602 00  BRNO 

Mobil 420 734 200 231 

Likvidátor společnosti ING. MIROSLAV BERAN 

PŘEDSEDA BURZOVNÍ KOMORY ING. MIROSLAV BERAN 

ČLEN BURZOVNÍ KOMORY ING. IVO HORÁK 
ČLEN BURZOVNÍ KOMORY  
jmenovaný státem 

 

  e-MAIL  pbb@pbb.cz 

WEB stránky http://www.pbb.cz  
 

Likvidátorem Plodinové burzy Brno od 13.11.2015, 

je stanoven Ing. Miroslav Beran – dosavadní předseda burzovní 

komory Plodinové burzy Brno 

Tel.: 734200231 

Mail: pbb@pbb.cz 

 


