Tisková zpráva

Objem obchodů na energetickém trhu Českomoravské
komoditní burzy Kladno v roce 2015 vzrostl meziročně
o 3 procenta, přesáhl hranici 6,3 milionu MWh energií
Kladno 8. 1. 2016 – Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK) bylo v roce
2015 uzavřeno 6 814 kontraktů na dodávku 6,301 milionu megawatthodin (MWh)
elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 4,389 miliardy korun.
Zobchodovaný objem energií vzrostl proti roku 2014 o 184 tisíc MWh, což
představuje meziroční nárůst o 3 procenta. Bilance loňského roku je od založení trhu
s dodávkami energií pro konečné zákazníky v roce 2009 v měrných jednotkách znovu
rekordní. Ve finančním vyjádření naopak došlo k meziročnímu snížení o 12 procent,
což názorně demonstruje pokles cen, k němuž na energetickém trhu došlo v průběhu
roku 2015.
Z celkové roční bilance představovaly obchody se zemním plynem téměř 3,7 milionu MWh
a se silovou elektřinou přes 2,6 milionu MWh. Ve finančním vyjádření připadalo na zemní
plyn 2,089 miliardy korun a na silovou elektřinu 2,3 miliardy Kč. Uzavřeno bylo 4 029
kontraktů s elektřinou a 2 785 kontraktů se zemním plynem.
Zatímco v letech 2013 a 2014 se obchodování koncentrovalo do 3. a 4. čtvrtletí roku
s vrcholem v říjnu a listopadu, v loňském roce se obchody rozložily rovnoměrněji, konkrétně
do 2. až 4. čtvrtletí. „Rekordním se loni stalo 3. čtvrtletí, ve kterém bylo kontrahováno 2,769
milionu MWh energií v hodnotě 1,929 miliardy korun. Významně ale posílilo druhé čtvrtletí,
kdy byly zobchodovány dodávky 1,848 milionu MWh energií v hodnotě 1,363 miliardy. Lze
už hovořit o změně návyku kupujících, kteří neponechávají automaticky nákup na konec
roku, ale více využívají výhodu rychlosti burzovního nákupu a termín si volí podle
aktuálního vývoje ceny,“ uvedl předseda burzovní komory ČMKBK Pavel Štorkán.
Počet registrovaných účastníků obchodování s energiemi na ČMKBK dosáhl čísla 5 340
subjektů. Dále rostl zájem jak firemního sektoru, tak i veřejné sféry, kde vedle všech
ministerstev a většiny krajů využily obchodování na energetickém trhu ČMKBK stovky měst
a obcí a jimi zřizované organizace a společnosti. Veřejní zadavatelé, kteří využívají burzovní
nákup už standardně jako formu realizace veřejné zakázky, prezentují meziroční úspory
v objemu stovek milionů korun.

Cenový vývoj elektřiny a plynu s dodávkou konečným odběratelům v roce 2015
Cenový vývoj obchodovaných energií odrážel v loňském roce ve svých trendech vývoj
na velkoobchodních trzích, ceny se vydaly razantně dolů u všech komodit.
Z meziročního srovnání cenových průměrů posledních čtvrtletí vyplývá, že
nejvýrazněji šly ceny dolů u zemního plynu, který v maloodběru zlevnil o rovných
25 procent na 513 Kč/MWh a u velkoodběru o 23 procent na 514 Kč/MWh. Cena silové

elektřiny v hladině nízkého napětí se na ČMKBK snížila meziročně o 15,3 procenta
na úroveň 837 Kč/MWh, v hladině vysokého napětí pak klesla o 14,1 procenta
na 842 Kč/MWh.
Cena silové elektřiny v nízkém napětí s dodávkou v roce 2016 od svého otevíracího kurzu
980 Kč/MWh postupně klesala až na úroveň 846 Kč/MWh, které dosáhla v 15. kalendářním
týdnu. V letních měsících cena oscilovala kolem 900 Kč/MWh, ale poté následoval další
pokles a ve 42. týdnu už cena atakovala hranici 800 Kč za MWh. V polovině října bylo
zaznamenáno roční minimum na úrovni 785 Kč/MWh. Závěr roku přinesl cenový růst
s uzavíracím kurzem 876 Kč/MWh.
Cena zemního plynu v režimu maloodběr s dodávkou v roce 2016 zaznamenala už
začátkem roku strmý propad proti uzavírací ceně roku 2014 o téměř 10 procent na úroveň
614 Kč/MWh (3. února). Po krátkém období mírného růstu s vrcholem v 10. kalendářním
týdnu (650 Kč/MWh) následoval mírný pokles. V závěru července byla prolomena hranice
600 Kč/MWh. V následujících 15 týdnech následoval strmý pokles a v polovině listopadu
cena dokonce pokořila hranici 500 Kč/MWh (s ročním minimem 485 Kč/MWh
ve 46. kalendářním týdnu). V závěru roku se cena vrátila mírně nad úroveň 500 korun
za megawatthodinu s uzavíracím kurzem 514 Kč/MWh.
Trh s elektřinou pro konečné odběratele otevřela ČMKBK v závěru roku 2009, trh se zemním
plynem v polovině roku 2010. Kumulovaná bilance obchodování na tomto trhu do konce roku
2015 představuje více než 29 tisíc uzavřených kontraktů na dodávky téměř 24 milionů
megawatthodin elektřiny a plynu v hodnotě přesahující 19 miliard korun.
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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. Obchodování s energiemi organizuje ČMKBK
v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, která je tak první energetickou burzou
v České republice a podle objemu fyzických dodávek energií největším energetickým
burzovním trhem ve střední Evropě.

