Tisková zpráva

Klíčový komoditní trh v Česku slaví 20 let existence
Kladno 23. 11. 2015 – Českomoravská komoditní burza Kladno, klíčový český burzovní
trh pro obchodování dodávek energií a dřeva a jediná dlouhodobě plně funkční
komoditní burza v ČR, slaví 20. výročí existence. Instituce, zapsaná do obchodního
rejstříku v roce 1995, byla založena jako tržní místo pro tradiční podniky českého
těžkého průmyslu, původně kvůli obchodu s kovy, uhlím či šrotem. Ze skromných
počátků se vypracovala na trh, na kterém se v roce 2014 uskutečnily obchody
v objemu téměř pět a půl miliardy Kč.
Označení Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKBK) jako klíčového českého
burzovního trhu v oblasti obchodování dodávek energií a dříví není nadsázkou, ale realitou.
ČMKBK se na těchto trzích podařilo koncentrovat nabídku a poptávku do té míry, že
burzovní ceny mají cenotvorný význam pro celé odvětví.
ČMKBK se zejména prosadila jako transparentní tržní místo a hlavní nástroj nákupu
energetických komodit pro konečné odběratele. Přes Českomoravskou komoditní burzu
Kladno nakupují energie kromě stovek firem také všechna ministerstva, většina státních
úřadů, krajů, stovky měst a obcí, ale i další významné instituce, např. Akademie věd, většina
vysokých škol nebo třeba Česká televize. Postavení komoditní burzy jako trhu pro realizaci
veřejných zakázek vychází přímo z práva Evropské unie. Pokud burza funguje, jak má,
přináší nejvyšší míru soutěže, nejsnazší proces zadání zakázky a nejtransparentnější
způsob výběru dodavatele.
„Zatímco v klasické veřejné soutěži na dodávku energií, kterou zadavatel pracně organizuje,
se střetávají někdy tři, v lepším případě pět soutěžících, na ČMKBK se aktuálně účastní
dodavatelé, kteří představují z hlediska objemu dodávek 90 procent českého trhu s plynem
a elektřinou. Burza se naopak snaží nevydávat vstupenky na trh dodavatelům, u kterých není
dostatečná garance spolehlivého splnění kontraktu,“ vysvětluje předseda burzovní komory
Pavel Štorkán.
Na ČMKBK se loni prodalo 238 860 m3 dříví, 2 572 981 MWh silové elektřiny a 3 543 586
MWh plynu. Z hlediska počtu transakcí se u dřeva jednalo o 234 kontraktů, u silové elektřiny
4462 kontraktů a u plynu 3270 kontraktů. Na trhu s energiemi bylo na ČMKBK do konce
loňského roku registrováno 5181 subjektů, na trhu s dřívím jich bylo 171.
Kumulovaný objem obchodů za dvacet let existence burzy atakuje 30 miliard korun.
Prostřednictvím trhů ČMKBK bylo mimo jiné kontrahováno 23 a půl milionu megawatthodin
elektřiny a plynu pro konečné odběratele, více než 2,7 milionu metrů krychlových dříví nebo
121 tisíc tun uhlí. Vzhledem ke zvyšujícím se objemům obchodů snížila burza letos v únoru
sazby burzovních poplatků z uzavřených kontraktů, a to u elektřiny a zemního plynu
v průměru o 15 procent a u dříví v průměru o 10 procent.
ČMKBK za rok 2014 utržila na burzovních poplatcích 25 mil. Kč a měla kladný hospodářský
výsledek. Komoditní burza je ze zákona nezisková instituce, která vydělané prostředky

investuje do dalšího rozvoje burzovních trhů. V životě burzy hraje významnou roli stát, který
prostřednictvím svých dozorových orgánů kontroluje všechny procesy i standardy fungování
a zároveň obsazuje svými zástupci třetinu míst v devítičlenné burzovní komoře.
ČMKBK je v současnosti jedinou komoditní burzou v České republice, která skutečně
odpovídá tomuto označení. Jako jediná má dostatečné personální, materiální, organizační
a technické zázemí, fungující procesy i orgány zřizované dle zákona o komoditních burzách,
které jí umožňují organizovat kontinuálně a transparentně fungující komoditní trh.
Do budoucna je ČMKBK připravena otevírat nové komoditní trhy, které budou atraktivní pro
firemní sektor i pro veřejné zadavatele.
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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. 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.

