
Českomoravská komoditní burza Kladno meziročně 

zvýšila počet kontraktů s elektřinou a plynem o polovinu 

Kladno 7. 7. 2015 – Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKBK) v meziročním 

srovnání zvýšila počet uzavřených kontraktů na energetickém trhu o 47 %. Zatímco 

v 1. polovině roku 2014 uzavřela 1.718 kontraktů, za stejné období letošního roku 

se jednalo o 2.532 kontraktů o finančním objemu přesahujícím 1,5 miliardy Kč. 

Kladenská burza tak znovu potvrdila, že je jedinou skutečně fungující komoditní 

burzou ve smyslu profesionálního a nepřetržitě fungujícího organizovaného trhu 

s dodávkami komodit a s potřebnou technickou a personální infrastrukturou v České 

republice.  

Většinu (59,5 %) z celkového počtu kontraktů tvořily obchody se silovou elektřinou pro 

konečné odběratele, 40,5 % se zemním plynem stejného určení. Celkově bylo za pololetí 

zobchodováno 2 051 805 megawatthodin, což oproti stejnému období loňského roku 

představuje nárůst o 52 %. 

Vzhledem ke snížení cen od února 2015 zrychlili odběratelé letos nákup dodávek energií 

na další období (kontrakty na rok 2016, příp. 2017). Podle konzervativních odhadů lze 

očekávat, že letos zřejmě znovu vzroste celoroční objem kontraktace na ČMKBK, meziročně 

tak o 10 až 20 procent. 

 

  Komodita 1. pololetí 2014 1. pololetí 2015 Nárůst 

Počet 
kontraktů 

Zemní plyn 
1 718 

700 
2 532 

1 024 
47 % 

Silová elektřina 1 018 1 508 

Objem 
v MWh 

Zemní plyn 
1 347 072 

857 643 
2 051 805 

1 271 476 
52 % 

Silová elektřina 489 429 780 329 

Objem 
v CZK 

Zemní plyn 
1 085 736 495 

600 966 495 
1 500 420 371 

790 744 014 
38 % 

Silová elektřina 484 770 000 709 676 357 

 

„Rozdíl v meziročním nárůstu v objemových jednotkách a ve finančním vyjádření můžeme 

přičíst meziročnímu poklesu cen. Zatímco například uzavírací kurz zemního plynu v režimu 

velkoodběr na konci června loňského roku byl 685 Kč/MWh, letos je to 616 Kč/MWh,“ uvedl 

mluvčí burzy Martin Soukup 

Českomoravská komoditní burza Kladno je dlouhodobě stabilní a funkční institucí 

s dvacetiletou tradicí. V roce 2014 bylo přes Českomoravskou komoditní burzu Kladno 

realizováno 97,5 % objemu obchodů s fyzickými dodávkami komodit uzavřených na všech 

českých komoditních burzách. Množství zobchodované elektřiny a plynu přesáhlo 6 milionů 

megawatthodin elektřiny a plynu pro konečné odběratele v celkové hodnotě 5 miliard korun. 

Právě velká četnost obchodních transakcí umožňuje udržet nízké a transparentní náklady 

na transakci i sazby obchodních poplatků.  



„Na Českomoravské komoditní burze Kladno aktuálně působí 14 obchodníků s elektřinou 

či plynem z řad velkých i středních dodavatelů,“ sdělil M. Soukup. „Díky tomu zde funguje 

vysoce soutěžní prostředí, což odběratelům zajišťuje nejnižší ceny komodit, zároveň 

s minimální úrovní rizika dodávky.“  

Zatímco na ostatních českých komoditních burzách se obchoduje víceméně sporadicky 

a burzy fungují prakticky bez zaměstnanců a odpovídajícího zázemí, Českomoravská 

komoditní burza Kladno je skutečně fungující komoditní burzou, plnící roli centrálního tržního 

místa pro obchodování fyzických dodávek energií v České republice. 

Podle zákona o komoditních burzách je Českomoravská komoditní burza Kladno organizací, 

která negeneruje zisk za účelem jeho rozdělování členským subjektům. Veškerý kladný 

hospodářský výsledek burza používá výhradně k dalšímu rozvoji a kultivaci burzovních trhů.  

Kontakt: 

Martin Soukup 

tiskový mluvčí Českomoravské komoditní burzy Kladno 

mobil: 602 297 877, e-mail: msoukup@cmkbk.cz  

  

  

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb. 

o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu 

a obchodu a Ministerstvem zemědělství. V současnosti je oprávněna organizovat 

obchodování s řadou průmyslových a agrárních komodit, odpadů a energií. Obchodování 

s energiemi organizuje ČMKBK v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, která je 

tak nejstarší energetickou burzou v České republice a podle objemu fyzických dodávek 

energií největším energetickým burzovním trhem ve střední Evropě. 
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