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 Instituce zřizovaná podle speciálního zákona 
229/1992 Sb. o komoditních burzách (v platném 
znění);

 Státní dozor vůči burze vykonává Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo 
zemědělství ČR;

2

 Podle zákona o odpadech může komoditní
burza zprostředkovávat obchody s odpady.



 založena v roce 1995
 univerzální komoditní burza 
 organizuje obchody 

s komoditami
 energetickými 
 průmyslovými 
 agrárními 



 Počet účastníků: cca 2800
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Výhody obchodovVýhody obchodováánníí s druhotnými s druhotnými 
surovinami na komoditnsurovinami na komoditníí burze burze 

 OPTIMÁLNÍ SOUTĚŽNÍ PROSTŘEDÍ (rovný přístup 
k obchodním informacím a do obchodního systému);

 STANDARDIZACE (specifikace komodit a obchodních 
podmínek;

 BEZPEČNOST (kontrolní a garanční systém burzy); 
 OBJEKTIVNÍ CENA (nejlepší možná cena, kterou lze 

dosáhnout v daném čase a místě);
 JEDNODUCHOST A RYCHLOST (díky burzovním 

standardům a elektronickému obchodnímu systému);
 EFEKTIVITA (v důsledku silně konkurenčního 

prostředí, cenové indikace a nízkých administrativních 
nákladů účastníků obchodování). 



Kontakty:
 rdubsky@cmkbk.cz, tel. 312 818 042 

generální sekretář ČMKBK
 pstorkan@cmkbk.cz      

předseda burzovní komory ČMKBK


