
 
 

Přílohy k tiskové zprávě z 22. 3. 2016 

Příloha I.: Účastníci obchodování energetického trhu ČMKBK v médiích, 
v tabulkách a grafech 

Zákonně fungující burza už ze svého principu nemůže zveřejňovat informace o jednotlivých 
obchodech, resp. jejich účastnících. Zveřejnění obchodu je výhradně věcí účastníka 
obchodování a záleží jen na něm, jakou formu, resp. jaký detail zvolí. Pro představení 
alespoň některých účastníků je ale k dispozici výběr veřejných zadavatelů, kteří svůj nákup 
na ČMKBK publikovali na webových stránkách, resp. na zpravodajských serverech 
či v dalších elektronických médiích.  

Albrechtice Příbor 
Brno Rožnov 
Beroun Rychnov nad Kněžnou 
Boskovice Šumperk 
Čelákovice Uherské Hradiště 
Česká Lípa Valašské Meziříčí 
Český Krumlov Velké Meziříčí 
Dobruška Vsetín 
Dvůr Králové Žamberk 
Frenštát Sdružení obcí Hlinecko 
Frýdek-Místek Sdružení obcí Hornolidečsko 
Havířov Sdružení místních samospráv ČR 
Hlinsko Sdružení obcí Náměšťsko 
Hradec Králové Sdružení obcí Orlicko 
Hranice Sdružení obcí Společná Cidlina 
Chomutov Sdružení obcí Telčsko 
Ivančice Sdružení obcí Velkomeziříčsko 
Jaroměř Ministerstvo dopravy 
Jeseník Ministerstvo kultury 
Jičín Ministerstvo obrany 
Jirkov Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Klatovy Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Kopřivnice Ministerstvo spravedlnosti 
Králíky Ministerstvo školství 
Krnov Ministerstvo vnitra 
Kunvald Ministerstvo zemědělství 
Lanškroun Ministerstvo zdravotnictví 
Letohrad Ministerstvo životního prostředí 



Liberec Jihočeský kraj 
Litomyšl Královéhradecký kraj 
Mladá Boleslav Liberecký kraj 
Mohelnice Moravskoslezský kraj 
Moravská Třebová Pardubický kraj 
Náchod Plzeňský kraj 
Nové Město na Moravě Středočeský kraj 
Odry Ústecký kraj 
Olomouc Zlínský kraj 
Opava Akademie věd ČR 
Pardubice ČVUT 
Plzeň Dopravní podnik Liberce a Jablonce 
PRAHA Dopravní podnik města Pardubic 
Prachatice Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
Polička Univerzita Karlova 
Postoloprty Univerzita Palackého 
 
 

Vývoj počtu účastníků obchodování na Energetické burze ČMKBK 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet účastníků 1550 3 332 4 244 5 181 5 340 

	

	

	

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha II.: Kdo nakupuje na energetickém trhu ČMKBK 

Státní správa, tedy zejména ministerstva, nenakupují na ČMKBK energie jen pro své objekty, 
ale nakupují centrálně pro celý jimi řízený resort. Elektřinu a plyn nakoupené na ČMKBK 
využívají například všechny požární stanice, policejní služebny, ale i věznice v České 
republice. Elektřina pořízená na kladenské burze osvětluje všechny soudy a státní 
zastupitelství, finanční úřady či úřady práce. Dodávky energií udržují v chodu přístroje 
ve všech státních a většině krajských nemocnic v zemi, ale také třeba osvětlují všechny 
veřejně přístupné jeskyně v ČR. Obdobně na ČMKBK nakupuje veřejná správa. Dodávky 
energií z burzy zajišťují noční osvětlení či provoz semaforů ve většině velkých měst, svítí 
a topí ve školách po celé zemi. I vysílání veřejnoprávních médií, jako je například Česká 
televize, umožňuje energie nakoupená na Českomoravské komoditní burze Kladno. 

Z hlediska struktury účastníků obchodování představuje nejpestřejší skupinu firemní sektor, 
reprezentovaný např. členy Svazu českých a moravských výrobních družstev, Asociace 
českých nábytkářů, ČESMAD, Zemědělského svazu, Elektrotechnické asociace atd., většinu  
ale tvoří veřejní zadavatelé. V mnohém vypovídající je jejich přehled podle oboru činnosti. 
Největší podíl tvoří školy a školská zařízení, představující 2 912 subjektů, následované úřady 
všech stupňů (889 subjektů). Zařízení sociálních služeb reprezentuje 528 subjektů, kulturní 
zařízení 404 subjektů a sportovní a rekreační zařízení celkem 105 účastníků obchodování. 
Na ČMKBK rovněž energie pořizuje 219 nemocnic a dalších zdravotnických zařízení 



(polikliniky, léčebny, lázně, záchranné služby krajů, síť zdravotních ústavů a hygienických 
stanic atd.). 

Existuje přitom řada příkladů, kdy veřejní zadavatelé na ČMKBK přešli z jiných forem nákupu 
či jiných obchodních platforem. Město Pardubice se například na konci roku 2013 pochlubilo 
na svých webových stránkách nákupem elektřiny na ČMKBK, který meziročně o pětinu snížil 
náklady na silovou elektřinu. „Dva roky užívanou elektronickou aukci nahradil nákup elektřiny 
a zemního plynu na ... Českomoravské komoditní burze Kladno. Rozhodně jde o 
nejefektivnější způsob nákupu energií v bezpečném a transparentním prostředí, navíc 
s minimem administrativy,“ uvádí se v aktualitě „Pardubice změnily formu nákupu energií“ 
z 20. prosince 2013. 

Stejným vývojem prošlo město Olomouc. Jak uvedl pro ČTK v roce 2012 tehdejší náměstek 
primátora, „...radnice vyhodnotila výsledky loňského nákupu elektřiny v elektronické aukci 
a rozhodla se uposlechnout doporučení odborníků a k nákupu elektřiny poprvé využila 
burzovní trh. Protože na něm lze získat nejlepší ceny, a to od dlouhodobě a průběžně burzou 
prověřovaných dodavatelů.“ (Finanční noviny, 7. října 2012). 

Rovněž Luhačovice se mohly koncem roku 2015 pochlubit úsporami v souvislosti s nákupem 
na kladenské komoditní burze, ale v jejich případě bylo ještě důležitější, že tím město 
odstranilo riziko, které hrozilo u předchozího způsobu nákupu energií (kauza o.p.s. Energie 
pod kontrolou). 

I pokud veřejní zadavatelé nakupovali na jiných trzích, prezentovaných jako burzovní, nebyly 
pro ně výsledky nákupu srovnatelné s energetickým trhem ČMKBK. Problémem většiny 
komoditních burz v ČR je totiž malá likvidita. Pokud se na burzovním trhu neobchoduje 
kontinuálně, neplní své funkce: počet obchodujících je nízký, generovaná cena vyšší a někdy 
ani nemohou být plněna pravidla zákona o komoditních burzách. Oproti několika obchodům 
na těchto malých trzích bylo na energetickém trhu ČMKBK jen za loňský rok uzavřeno 6 814 
kontraktů na dodávku 6,3 milionu megawatthodin elektřiny a zemního plynu v hodnotě 
4,4 miliardy korun. Z hlediska počtu kontraktů to v průměru představuje 27 kontraktů 
na jeden obchodní den, což znamená obchodování v kontinuálním režimu ve všech 
pracovních dnech s permanentní tvorbou tržní ceny. 

Veřejným zadavatelem, který po nákupu energií na trhu ČMKBK následně vyzkoušel jinou 
komoditní burzu (v tomto případě burzu PXE), ale poté se vrátil zpět k nákupu na ČMKBK, 
je třeba Český úřad zeměměřičský a katastrální. 

 

 

	

	



Příloha III.: Kdo na ČMKBK energie prodává 

Při vývoji tehdy zcela nového a unikátního energetického trhu pro konečné odběratele 
musela ČMKBK v roce 2009 vyřešit otázku bezpečnosti, tedy ochrany odběratelů 
i dodavatelů před nepřiměřenými obchodními riziky. Pro přístup dodavatelů energií na trh 
proto uplatňuje celý komplex kritérií, mezi které patří zejména bezproblémová historie 
dodávek, schopnost obsluhy zákazníků, prokazatelný roční objem dodávek a transparentní 
vlastnická struktura. 

Nejedná se pouze o podmínky vyžadované při udělování vstupenky na trh. Burza sleduje, 
aby kritéria pro přístup na trh splňoval účastník obchodování soustavně, proto je prověřuje 
po celou dobu jeho působení na trhu.		

Na Energetické burze ČMKBK působí 14 takto prověřovaných dodavatelů energií, kteří 
reprezentují 90procentní podíl v dodávkách elektřiny a plynu v ČR. Průběžným prověřováním 
dodavatelů je chráněn oprávněný zájem odběratelů, ale i naopak, kontrolou odběratelů 
z hlediska platební schopnosti je rovněž chráněn zájem dodavatelů. 

 

 


