
Informace o obchodování s dřevařskými komoditami 
na Českomoravské komoditní burze Kladno 

(obchodování se řídí burzovními pravidly pro obchodování s 
průmyslovými komoditami) 

Základní informace o burze a o způsobu obchodování: 

Aktuální informace možno získat: 
a)       na webových stránkách ČMKBK www.cmkbk.cz, 
b)       na telefonních číslech ČMKBK (+420) 312 818 040-8, (+420) 312 661 363, (+420) 312 661 366, 
c)       případně můžete kontaktovat některého z dohodců ČMKBK: 
  
FIN-servis, a.s.     Krnovská lesní obchodní společnost s.a. 
Vrbenského 2040     Revoluční 1160/55 
272 01  Kladno     794 01 Krnov-Pod Bezručovým vrchem 
šéfmakléř ing. Petr Havelka    šéfmakléř: Ing. Vladimír Kvita 
tel.: 312 292 870     tel.: 554 637 661 
fax: 312 292 882     fax: 554 637 677 
e-mail: phavelka@fsk.cz    e-mail: kvita@kr.hlds.cz  
  
M.M. TRADER CZ, a.s.    PROSPEKSA, a.s. 
Nám. Sítná 3105     Neklanova 152/44 
272 01  Kladno     128 00 Praha 2, Vyšehrad 
šéfmakléř Miroslav Sochor    šéfmakléř: Ing. Jaroslav Vladík, CSc. 
tel.: 602 127 335     tel.: 251 564 622 
fax: 475 503 380     fax: 224 910 383 
e-mail: sochormiroslav@volny.cz   e-mail: vladik@prospeksa.cz  
 
Obchodování na burze podléhá burzovním pravidlům (seznam podstatných dokumentů je uveden 
níže). Před zahájením obchodování na burze předloží zájemce prostřednictvím svého smluvního 
dohodce do Registračního centra (dále "RC") ČMKBK tyto dokumenty: 
  
a) Vyplněná žádost o zařazení zájemce � oprávněného subjektu obchodování s průmyslovými 
komoditami (dále "oprávněný subjekt") do evidence burzy s prohlášením o bezpodmínečné akceptaci 
všech burzovních pravidel, která je opatřena úředně ověřeným podpisem statutárního nebo 
zplnomocněného  zástupce. Formulář žádosti je pro zájemce k dispozici v RC burzy. 
 
b) Doklad o zaplacení poplatku za podání žádosti o zaevidování zájemce jako oprávněného subjektu 
v evidenci ČMKBK dle Poplatkového řádu (jednorázový poplatek 2000,- Kč). 
 
c) Originál výpisu z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, popř. jeho úředně ověřenou kopii. 
 
d) Originál plné moci udělené zájemcem příslušnému dohodci pro uzavírání burzovních obchodů jménem 
zájemce, opatřený úředně ověřeným podpisem statutárního nebo zplnomocněného zástupce zájemce 
s uvedením doby platnosti smlouvy o zprostředkování burzovních obchodů mezi zájemcem a příslušným 
dohodcem. Text plné moci je pro zájemce k dispozici v RC burzy. 
 
e) Ostatní dokumenty případně požadované RC ČMKBK. 
RC burzy provede vyhodnocení předložených dokumentů, je oprávněno ověřit si jejich pravost a 
pravdivost. Na základě vyhodnocení předložené dokumentace zaeviduje RC burzy zájemce jako 
evidovaný oprávněný subjekt obchodování s průmyslovými komoditami, který realizuje obchody na burze 
prostřednictvím dohodce ČMKBK. Zaevidování v RC burzy je jednorázové. 
  

http://www.cmkbk.cz/
mailto:phavelka@fsk.cz
mailto:kvita@kr.hlds.cz
mailto:sochormiroslav@volny.cz
mailto:vladik@prospeksa.cz


Po provedení evidence vydá RC burzy oprávněnému subjektu obchodování s průmyslovými komoditami 
potvrzení o jeho zaevidování, o přidělení evidenčního čísla, o datu nejbližšího burzovního shromáždění, 
kterého se může oprávněný subjekt obchodování s průmyslovými komoditami zúčastnit. 

 
Před konáním burzovního shromáždění je povinen oprávněný subjekt obchodování uhradit poplatek za 
vstupenku na všechna následující burzovní shromáždění (jednorázový poplatek 2000,- Kč).  

 
Smluvní dohodce zajistí proces evidence v RC burzy, zastupuje svého klienta při obchodování podle jeho 
pokynů a rovněž zabezpečí příslušný informační servis.  

 
Obchodování s průmyslovými komoditami je periodické, obchoduje se výhradně ve dnech konání 
burzovních shromáždění. O konkrétních termínech konání burzovních shromáždění rozhoduje Burzovní 
výbor pro obchodování. Termíny konání burzovních shromáždění na jednotlivé komodity jsou 
zveřejňovány na webových stránkách ČMKBK a u jednotlivých dohodců. Obchodování s průmyslovými 
komoditami probíhá v burzovním obchodně informačním systému nebo aukčním způsobem nebo na 
vedlejším trhu burzy prezenčně aukčním způsobem na burzovním parketu. 
 
Po uzavření burzovního obchodu vytvoří burza pro závěrkový list, který kromě jiného obsahuje údaje o 
smluvních stranách burzovního obchodu, popis komodity, platební podmínky a potvrzení burzy. 
Závěrkový list nahrazuje smluvním stranám kupní smlouvu a tyto jsou povinny všechny podmínky 
burzovního obchodu uvedené v závěrkovém listě dodržovat. 
 
Vypořádáním burzovního obchodu se rozumí fyzická dodávka ze strany dodavatele proti finančnímu 
plnění ze strany odběratele podle podmínek uvedených v závěrkovém listu. 
 
Všechny spory z uzavřených burzovních obchodů vzniklé v souvislosti s nimi budou rozhodovány 
s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno. 
 
 Z uzavřených obchodů se platí burzovní poplatky podle Poplatkového řádu burzy.  
  
Sazebník poplatků z burzovních obchodů uzavřených na vedlejším trhu (dle čl. II, odst. 6) 
Poplatkového řádu):  
 

Objem obchodu v Kč Poplatek v Kč od                            do 
                  0          500 000 0,7% z dosažené ceny, min. však 500 
        500 001       1 000 000     3 500 + 0,30% z částky nad 500 000 
     1 000 001       5 000 000     5 000 + 0,25% z částky nad 1 000 000 
     5 000 001     10 000 000   15 000 + 0,20% z částky nad 5 000 000 
   10 000 001     50 000 000   25 000 + 0,15% z částky nad 10 000 000 
   50 000 001   100 000 000   85 000 + 0,10% z částky nad 50 000 000 
 100 000 001   135 000 + 0,05 % z částky nad 100 000 000 

Seznam burzovních pravidel pro obchodování běžných komodit: 
Burzovní pravidla 
Pravidla obchodování průmyslových komodit 
Pravidla evidence účastníků obchodování 
Pravidla aukcí vedlejšího trhu průmyslových komodit 
Pravidla vypořádání burzovních obchodů s průmyslovými komoditami 

 

Dřevařská burza 

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. Obchodování s komoditou 
dříví probíhá na vedlejším trhu aukčním systémem a prezenční formou. Řídí se Pravidly aukcí 
vedlejšího trhu průmyslových komodit. 
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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  

a) dříví, kam náleží zejména jehličnaté a listnaté výřezy pro pilařské zpracování a jehličnaté a listnaté 
dříví pro výrobu vlákniny a buničiny, 

b) řezivo s celou škálou finálních produktů, 

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

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. Řídí se Pravidly aukcí 
vedlejšího trhu průmyslových komodit. 

Předmětem obchodu je řada produktů, zejména jehličnaté a listnaté výřezy pro pilařské zpracování 
(v různých jakostních třídách, tloušťkových stupních)  

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. 

Měnami používanými pro obchodování komoditou řezivo na vedlejším trhu ČMKBK jsou CZK a EUR, 
přičemž pro výpočet burzovních poplatků se k přepočtu EUR na CZK používá kurz ČNB platný v den 
uzavření obchodu. 

Vyvolávací cena za 1 m3 je v komoditě řezivo je stanovena vždy v celých desetikorunách nebo EUR 
0,50. Minimální krok při obchodování s komoditou řezivo je Kč 10,- nebo EUR 0,50 a jeho celé 
násobky. 

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. 
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Měnami používanými pro obchodování komoditou sypané materiály na vedlejším trhu ČMKBK jsou CZK a 
EUR, přičemž pro výpočet burzovních poplatků se pro přepočet EUR na CZK používá kurz ČNB platný v 
den uzavření obchodu. 

Vyvolávací cena u komodity sypané materiály za 1 prm je vždy stanovena v celých korunách nebo 
EUR 0,10. Minimální krok při obchodování s komoditou sypané materiály je Kč 1,- nebo EUR 0,10 a jeho 
celé násobky. 

Forma obchodování 

Výhradní formou pro obchodování dřívím a sypanými materiály na Dřevařské burze jsou aukce na 
parketu vedlejšího trhu burzy. Přípustné jsou oba základní typy aukcí, anglická (cena se 
jednotlivými "příhozy" pohybuje vzhůru) a holandská (cena jde postupně dolů).  

Doba obchodování 

Kalendář burzovních shromáždění (BUS) pro obchodování komodity dříví 

III. čtvrtletí 2010 IV. čtvrtletí 2010 

BUS DATUM BUS DATUM 

1241 01. 07. 2010 1255 07. 10. 2010 

1242 08. 07. 2010 1256 14. 10. 2010 

1243 15. 07. 2010 1257 21. 10. 2010 

1244 22. 07. 2010 1258 04. 11. 2010 

1245 29. 07. 2010 1259 11. 11. 2010 

1246 05. 08. 2010 1260 18. 11. 2010 

1247 12. 08. 2010 1261 25. 11. 2010 

1248 19. 08. 2010 1262 02. 12. 2010 

1249 26. 08. 2010 1263 09. 12. 2010 

1250 02. 09. 2010 1264 16. 12. 2010 

1251 09. 09. 2010 1265 23. 12. 2010 

1252 16. 09. 2010   

1253 23. 09. 2010 

 

  

1254 30. 09. 2010    

Pro obchodování dřívím a sypanými materiály jsou prozatím vyčleněny čtvrtky, kdy se koná burzovní 
shromáždění. Během něho může proběhnout několik desítek až stovek nabídkových a poptávkových 
aukcí.  

Podmínky obchodování a sortiment 

Nejmenším obchodovatelným množstvím dříví je 100 m3 dřevní hmoty. K hlavním obchodovaným 
produktům v komoditě dříví patří jak vláknina, tak pilařská kulatina. Jednotlivé standardizované 
produkty pilařské kulatiny jsou vytvářeny především z kombinací délek 3, 4, 5 a 6 metrů , jakostí A, B, C, 
D a tloušťkových stupňů v příslušném druhu dříví (smrk, buk apod.). 

K hlavním produktům v komoditě sypané materiály patří piliny, kůra a štěpka. 

Výhodou vedlejšího trhu je především to, že se kupující a prodávající nemusí omezovat pouze na 
standardní podmínky, ale může v přihlášce aukce definovat podmínky vlastní. Pak už je jen otázkou, zda 
je budou protihráči akceptovat. 
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