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Burzov n í lis ty
Hodnocení vývoje obchodování v roce 2015

Energetická burza ČMKBK dále posílila,
počet účastníků trhu vzrostl na 5 340
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AKTUÁLNĚ
Cena zemního plynu na
ČMKBK zamířila začátkem roku
výrazně dolů. Ve 2. týdnu
atakovala 450 CZK/MWh a
počátkem února dokonce
prolomila hranici 420
CZK/ MWh.
Ko n k r é t n ě u j e d n o ro č n í h o
kontraktu v režimu maloodběr
dosáhla cena úrovně 420 korun
za MWh, což je proti
uzavíracímu kurzu loňského roku
pokles o více než 18 procent.
U j e d n o ro č n í h o k o n t r a k t u
v režimu velkoodběr klesla cena
za megawatthodinu proti
uzavíracímu kurzu loňského roku
o 18,5 % na 414 korun.
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Bilance obchodování na
Českomoravské komoditní burze
Kladno (ČMKBK) byla v loňském
roce znovu rekordní. Kontrahovány
byly dodávky elektřiny a zemního
plynu pro konečné odběratele
v objemu 6,3 milionu MWh (tj. 6,3
terawatthodin), a to celkem v 6 814
kontraktech o hodnotě 4,4 miliardy
korun.
Výsledky loňského roku jsou dobrou
zprávou pro 5 340 účastníků obchodování
na ČMKBK. Energetická burza ČMKBK
dále posílila pozici centrálního tržního
m í s t a , t e dy o rg a n i zova n é h o t r h u
s dodávkami energií, kde se koncentruje
největší likvidita a největší počet
odběratelů i dodavatelů energií v ČR.
V průběhu roku 2015 byl zaznamenán
výrazný meziroční pokles cen energií.
Vzhledem k tomu, že kurz CZK/EUR byl
v průběhu roku, vzhledem k pokračující
intervenci ČNB na oslabení koruny,
v podstatě stabilní, byl pokles nejvíce
ovlivněn vývojem na velkoobchodních
trzích. Ze srovnání cenových průměrů
čtvrtých čtvrtletí let 2015 a 2014 vyplývá,
že nejvýrazněji šly na ČMKBK ceny
dolů u zemního plynu, který
v režimu maloodběr zlevnil o
rovných 25 procent na 513 CZK/
MWh a v režimu velkoodběr o 23
procent na 514 CZK/MWh. Cena
silové elektřiny v hladině nízkého
napětí se snížila meziročně o 15,3
procenta na úroveň 837 CZK/MWh,
v hladině vysokého napětí pak
klesla o 14,1 procenta na 842 CZK/
MWh. Výrazné meziroční snížení cen je
dobře patrné také na celoroční obchodní
b i l a n c i E n e r g e t i c k é b u r z y, k d e
zobchodovaný objem energií vzrostl
v měrných jednotkách meziročně o
3 procenta a ve finančním vyjádření
klesl o 12 procent.
Určitě zajímavý je posun v chování
obchodujících. Zatímco v letech 2013 a
2014 se obchodování na energetickém

trhu koncentrovalo do 3. a 4. čtvrtletí
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 i druhé čtvrtletí,
kdy byly zobchodovány dodávky 1,848
milionu MWh energií v hodnotě 1,363
miliardy. Odběratelé si už zřejmě
uvědomují, že nákup na burze lze
načasovat podle aktuálního vývoje ceny.

Rostislav Dubský, generální sekretář ČMKBK
Energetickou burzu ČMKBK jako
centrální tržní místo pro nákupy dodávek
energií využívají vedle firemního sektoru
všechna ministerstva, většina krajů, stovky
měst a obcí a jimi zřizované organizace
a společnosti. Veřejní zadavatelé, kteří volí
burzovní nákup už standardně jako formu
realizace veřejné zakázky, prezentovali loni
meziroční úspory v objemu stovek milionů
korun. K zájmu o využívání burzovního
trhu přispívá zejména obchodní systém
ČMKBK a nejvíce konkurenční prostředí
pro obchodování energií v ČR (největší
počet dodavatelů, náročné požadavky na
ně kladené, sledování solventnosti
odběratelů i dodavatelů burzou atd.).

Pokračování na str. 10
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Ohlédnutí za dvacetiletou historií burzy

Českomoravská komoditní burza: Největší komoditní trh v ČR
Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKBK) je v současné době z hlediska kvalitativních parametrů, rozsahu
obchodovaných komodit a ekonomické kondice největším a nejvyspělejším komoditním trhem v ČR. Působí už více
než dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s průmyslovými, energetickými a agrárními komoditami
v České republice. První kroky ke vzniku Českomoravské komoditní burzy Kladno byly podniknuty už v roce 1993,
v roce 1994 byla burza založena a zápisem do obchodního rejstříku oficiálně zahájila svoji činnost v dubnu 1995.

Historický vzor
V českých zemích působila už koncem 19.
století burza, na které se po vzniku
Československa v roce 1918 například
soustředily významné objemy obchodů
s cukrem, ale také s dřívím. Tato burza
měla po celé období první republiky ve
střední Evropě význačné postavení
a renomé. Vzhledem k tomu, že naše
současné komoditní burzovní právo
v ych á z í z p r vo re p u bl i k ov é h o, m á
Českomoravská komoditní burza Kladno
logicky k této předchůdkyni nejblíže.

letech 1999 až 2002 ve struktuře komodit
převažoval zejména hutní materiál,
v období let 2009 až 2012 se mezi aktivně
obchodované komodity řadilo také hnědé
uhlí.

Začátky
Struktura zprvu obchodovaných komodit
byla ovlivněna zaměřením zakladatelských
firem. Jednalo se převážně o velké
průmyslové a těžební podniky, které na
burzovním trhu obchodovaly s širokou
škálou průmyslových komodit. Tehdy také
padlo rozhodnutí, že burza by měla sídlit v
Kladně, tedy v jednom z průmyslových
center České republiky, a na tomto místě
sídlí dodnes.
Od počátku byl jasně definovaný cíl,
kterým bylo obchodování s fyzickou
dodávkou komodit s místem dodání
v České republice, nikoliv spekulativní
obchody.
Ko m o d i t n í b u r z a a o b c h o d ov á n í
s komoditami tehdy bylo ve stínu obchodu
s cennými papíry. Zákon o komoditních
burzách vznikl až rok po zákonu o cenných
papírech, komoditní burza nikdy nedostala
do vínku tisíce titulů k obchodování typu
kuponové privatizace, nikdy neměla
významnou státní podporu. Přesto
vytvořila a dlouhodobě rozvíjí dva robustní
trhy s parametry centrálního tržního místa
– Energetickou burzu a Dřevařskou burzu.

Od oceli k energiím
V letech 1996 až 1998 se na ČMKBK
obchodovalo s ocelovým odpadem,
ocelárenským surovým železem a dalšími
průmyslovými komoditami. V následujících
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Pavel Štorkán, předseda burzovní komory ČMKBK

Dřevařská burza
V roce 2005 burza přímo navázala na
prvorepublikovou tradici a zřídila trh s
dřívím, označovaný jako Dřevařská burza.
Vzhledem ke zvyklostem v lesnickodřevařském sektoru, zařadila ČMKBK
obchodování se surovým dřívím na
prezenční parket. V průběhu následujících
let se etabloval na největší burzovní trh
s dřívím ve střední Evropě, na kterém bylo
za deset let uzavřeno přes 4 tisíce kontraktů
na dodávky dříví v hodnotě téměř
5 miliard korun.

Energetická burza
Prioritním se však stal trh s energiemi. K
významnému rozšíření obchodovaných
komodit došlo v závěru roku 2002 poté, co
se ČMKBK podílela na konstituování
liberalizovaného trhu s elektřinou v České
republice. Po téměř dvouletém úsilí a
spolupráci se státními orgány na expertní
úrovni byla burze udělena licence. Burza
m o h l a z a č í t o rg a n i zovat o b ch o dy
s elektřinou, k čemuž byla zřízena
samostatná obchodní sekce Energetická

burza. Tu lze tedy označit jako první
burzovní trh s energiemi v ČR.

Bezprostřední popud ke vzniku
trhu
Na Energetické burze se v prvních pěti
letech obchodovala velkoobchodní
elektřina v pásmu základního zatížení (base
load). Na přelomu let 2006 a 2007 se ale
tehdejší ministr Martin Říman dohodl
s burzou cenných papírů, že ta založí
energetickou burzu jako svou dceřinou
společnost, kde ČEZ prodá svou celoroční
produkci. Situace tehdy byla velmi
nepříjemná, vzhledem k absenci nabídky
odešly z burzy všechny energetické
společnosti. Ale burza se s novou situací
vyrovnala poměrně dobře. Odmítla cestu
soudních sporů se státem a soustředila se
na rozvoj nových trhů. A vyplatilo se, o
čemž svědčí v posledních letech rostoucí
čísla prakticky ve všech sledovaných
ukazatelích.

Trh s energiemi pro konečné
zákazníky
Doposud nejúspěšnější burzovní trh, tedy
obchodování s dodávkami energií pro
konečné dodavatele, byl po dlouhé přípravě
spuštěn v roce 2009. K silové elektřině
přibyl v polovině roku 2010 také zemní
plyn. Velmi brzy se tento trh rozvinul v
centrální tržní místo pro nákup energií na
organizovaném veřejném trhu.
ČMKBK se prosadila jako transparentní
tržní místo a hlavní nástroj nákupu
energetických komodit pro konečné
odběratele. Standardně je zaznamenáván
meziroční růst počtu účastníků trhu
z fi r e m n í h o s e k t o r u , k d y p o č e t
nakupujících firem již dosahuje několika
stovek. Svižným tempem roste i počet
účastníků z řad zadavatelů veřejných
zakázek. Postavení komoditní burzy v
segmentu realizace veřejných zakázek
vychází přímo z práva Evropské unie.
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A zatímco v klasické veřejné soutěži na
dodávku energií, kterou zadavatel pracně
organizuje, se střetávají někdy dva, někdy
tři, v lepším případě pět soutěžících, na
ČMKBK se obchodování aktuálně účastní
14 dodavatelů, kteří představují z hlediska
objemu dodávek 90 procent českého trhu s
plynem a elektřinou. Burza se přitom snaží
nevydávat vstupenky na trh dodavatelům,
u kterých není dostatečná garance
spolehlivého splnění kontraktu. Chrání tím
účastníky trhu a poskytuje vysokou míru
garance uzavřených burzovních obchodů.

Burzovní trh s energiemi pro
konečné odběratele v České
republice před pěti lety ještě
neexistoval
V roce 2009, kdy ČMKBK otevřela trh
s dodávkami elektřiny, zde byl jen
velkoobchodní trh, tedy ne trh s dodávkami
přímo do odběrných míst zákazníků. Trh
pro konečné odběratele burza od základu
vybudovala, a to podle zásad, pravidel a
zvyklostí platných na světových
komoditních burzách a samozřejmě
striktně podle české legislativy. Určitě ale
bylo „na čem stavět“, předchozí zkušenosti
ČMKBK k takovému kroku skoro
předurčovaly.
Postupně roste tlak na soutěžní prostředí,
tedy na výběrová řízení všeho druhu. Ve
veřejné a státní správě to byl tlak na
transparentnost veřejných zakázek, ale
samozřejmě výběrová řízení si dělal i
firemní sektor. A protože klasická forma
výběrového řízení, resp. veřejné soutěže, je
zatížena množstvím individuálních
podmínek, nebo zpracováváním zadávací
dokumentace, posuzováním nabídek a
jednáním o podobě smlouvy atd. atd., byla
přirozená poptávka po jiném způsobu
realizace, který by toto eliminoval. Obchod
s energiemi v elektronickém systému na
plně funkční komoditní burze je právě
takové moderní řešení, po kterém byla
poptávka. To je důvodem dynamického
růstu trhu s energiemi, který dokládají
meziroční nárůsty kontraktace o desítky
procent a objemy obchodů v řádu milionů
megawatthodin, resp. miliard korun.

Burzovní nákup je pro
odběratele energií finančně
výhodnější
Jasná je otázka efektivity burzovního
nákupu pro odběratele.
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Objemy obchodů na Energetické burze ČMKBK (mil. MWh)

2011

2012

2013

2014

2015

EE

0,768

1,213

1,726

2,573

2,641

ZP

1,697

2,553

2,896

3,544

3,660

Celkem

2,465

3,766

4,622

6,117

6,301

Ve chvíli, kdy existuje trh typu Energetické
burzy, kde se v reálném čase pravidelně
střetává nabídka s poptávkou, má takováto
koncentrace obchodů „pod jednou
střechou“ dopad na soutěž mezi dodavateli,
kteří si při rovnosti obchodních podmínek
konkurují pouze cenou. Takový trh
s dostatečnou likviditou získává parametry
centrálního tržního místa. Cenu zde určuje
v ý h r a d n ě t r h , t e dy s t ř e t n a b í d k y
s poptávkou, a cena je objektivně tržní.

Výhody pro dodavatele
Na jedné straně už dodavatelé asi nikdy
nebudou mít takové obchodní marže, jako
v dobách, kdy se energie nesoutěžily. Ale to
není důsledkem existence energetické
burzy, ale důsledkem soutěžního prostředí,
které se v české ekonomice prosadilo. Je
samozřejmě otázkou, zda to netlačí až příliš
n a s n i ž ov á n í c e n a ž k h r a n i c í m
pořizovacích nákladů. Ale mají-li si
flexibilní dodavatelé vybrat, zda preferují
klasickou formu veřejné soutěže, nebo
formu moderní, tj. obchodování na burze,
zřejmě se přikloní k té moderní. Už pouhé
soustředění poptávky na jednom
centrálním místě jim totiž přináší
administrativní zjednodušení procesu
sjednávání dodávky. Nemusí detailně
studovat dokumentaci k poptávce,
formálně na ni reagovat a čekat někdy i
poměrně dlouhou dobu na výsledek
soutěže. Znamená to pro ně

administrativní a časové, tedy i finanční
úspory, které se zase mohou promítnout do
nabídkové ceny.
Samozřejmě výhod je mnohem více.
Efektem burzovního obchodování vlastně
je, že dodavatelé do soutěže vstupují daleko
častěji než u klasické formy výběru, a
zvyšuje se tak jejich šance uspět. Zmínit
jistě lze i standardizaci obchodních
podmínek a smluv, která zkracuje proces
kontraktace na hodiny. Uzavřený obchod je
nezpochybnitelný a dodavatelé si do ceny
nemusí započítávat rizikovou přirážku pro
případ zneplatnění obchodu. A burzovní
obchody jsou i rychlé a bezpečné, což se
určitě také dá kvantifikovat finančně.

Recept na funkční a fungující
komoditní burzu
Prvním krokem na cestě k „dlouhověkosti“
takové instituce je pochopit podstatu
komoditní burzy jako takové. Důležité je
neuvažovat o komoditní burze z pohledu
obchodní společnosti, protože tou burza
principiálně není. Komoditní burza
nenakupuje, neprodává, není subjektem
obchodování, je pouze nestranným
organizátorem obchodů podle striktně
nastavených a nepřekročitelných pravidel.
Pro někoho je toto pojetí neatraktivní, ale
je jediné možné. Pak je šance vytvořit něco
standardně fungujícího a dá se říci i
dlouhověkého.
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Českomoravská komoditní burza: Největší komoditní trh v ČR
Pokračování

Možnosti růstu energetického
trhu a jeho inovace

Energetický trh ČMKBK se stal
pojmem

V loňském roce burza v energetické sekci
dokončila implementaci nového
elektronického obchodního systému
CEBOIS. Systém zefektivňuje všechny
procesy obchodování od vstupní registrace,
podání poptávky, její zařazení do
konkrétního obchodního dne přes průběh
vlastní burzovní aukce až po generování
smluvní dokumentace pro kupujícího i
prodávajícího. Je to velmi robustní systém,
přece jen na Energetické burze ČMKBK
bylo za posledních pět let uzavřeno více
než 29 tisíc kontraktů na dodávku téměř 24
milionů megawatthodin energií v hodnotě
přesahující 19 miliard korun. A takovéto
objemy samozřejmě musí být obsluhovány
adekvátním způsobem. Inovace je na
ČMKBK permanentní proces. K věku
dvaceti let burzy patří také flexibilita.
Přesto, že je burza přirozeně konzervativní
subjekt, určitě to neplatí v oblasti tvorby
nových trhů nebo rozvoje stávajících.
ČMKBK vždy byla na špici inovací a dá se
říci, že určité kopírování jejich trhů,
přestože neumělé, je určitým uznáním,
kterého se burze touto formou dostává od
konkurence.

Burza registruje 5.340 účastníků
obchodování, na ČMKBK energie
n a k u p u j í s t o v k y fi r e m , v š e c h n a
ministerstva, většina krajů, stovky měst a
obcí, úřadů a další významné instituce jako
Akademie věd, vysoké školy nebo Česká
televize.
Pokud burza funguje, jak má, přináší
nejvyšší míru soutěže, nejsnazší proces
zadání výběrového řízení a
nejtransparentnější způsob výběru
dodavatele.
Význam burzy ale nelze měřit jen
objemem uzavřených kontraktů a počtem

obchodujících subjektů. I ti, kteří komodity
na ČMKBK nenakupují, ji využívají jako
cenový index, kterým se mohou řídit ve
svých obchodních vztazích. To je možné
j e n d í k y t o mu , ž e bu r z a p o c t i v ě
a profesionálně naplňuje smysl svojí
činnosti: Vytvořit v měřítku ČR jedinečný
trh, na kterém lze komodity nakupovat
rychle, levně a s vysokou garancí
spolehlivosti a serióznosti těch, kteří
prodávají, i těch, kteří nakupují.
Pavel Štorkán
předseda burzovní komory ČMKBK

Standard komoditní burzy
ČMKBK se striktně řídí nejen zákonem o
komoditních burzách a principy
burzovního obchodování, ale je pro ni
podstatný i etický rozměr její činnosti.
Důležitou roli při obchodování mají
č l e n s k é s p o l e č n o s t i b u r z y, k t e r é
zprostředkovávají obchodování pro
účastníky burzovních obchodů.
Významnou roli v orgánech burzy hraje
stát. Z devíti členů burzovní komory jsou
tři jmenováni státem, z toho dva z řad
expertů Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR, které má regulaci komoditních burz
v gesci.
Zaměstnanci burzy vždy tvořili velmi
stabilní tým, který má dlouhodobě cca 15
členů. Dobré personální, ale i organizační,
finanční a materiální zázemí odlišuje
ČMKBK od neúspěšných, nebo dokonce
rizikových obchodních platforem.
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Počty účastníků obchodování na Energetické burze ČMKBK

Účastníci trhu EB

2011

2012

2013

2014

2015

1550

3 332

4 244

5 181

5 340
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ENERGETICKÁ
BURZA
ELEKTŘINA

Silová elektřina v hladině nízkého
napětí (NN) je obchodována
v r á m c i s d r u ž en ý ch s l u ž eb
dodávky (SSD) nebo bez
s druž en ý ch s luž eb dodáv k y
elektřiny. Elektřinu lze kontrahovat
jako jednoroční kontrakt (EE NN
1R SSD CZ) nebo víceletý
kontrakt (2, resp. 3 roky), případně
několikaměsíční kontrakt (např. 3,
13, 18 měsíců apod.).

Elektřina – nízké napětí
VÝVOJ KURZU ELEKTŘINA NÍZKÉ NAPĚTÍ (EE NN 1R SSD CZ)

Lorem ipsum dolor

Sit Amet Consecetuer
Proin enim. Praesent dictum, tellus
sit amet posuere iaculis, enim risus
rhoncus tellus, quis elementum tortor mi
at augue. Proin tincidunt ligula. Ut non
leo ac risus faucibus fringilla. Sed elit.
Integer iaculis dolor sed odio. Curabitur
varius vestibulum risus. Phasellus in tortor
vestibulum purus laoreet vehicula.
Quisque in lectus quis magna suscipit
egestas. Ut sollicitudin. Phase llus sit amet
turpis eget urna tem pus porttitor.
Ut sed lacus. Nullam varius rhoncus
felis. Suspendisse euismod risus non
urMaecenas libero justo, vestibulum ut,
vehicula sit amet, vulputate eu, est.
Aliquam pede. Proin neque est, sagittis at,
semper vitae, tincidunt quis, enim. Etiam
nonumna. Aliquam vitae purus.
Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac
turpis egestas. In laoreet, quam eu
imperdiet lobortis, mi wisi consequat nisl,
ac rhoncus odio enim eu risus.
Suspendisse feugiat pharetra nisl. Sed
lacinia. Aenean eu arcu quis ante facilisis
sodales. Curabitur ultrices consequat
tortor. Praesent aliquet, risus id
vestibulum interdum, libero elit tempus
dolor, nec lacinia dui urna at lorem.
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Phasellus sit
amet turpis eget urna tempus porttitor.
Ut sed lacus. Nullam varius rhoncus felis.
Suspendisse euismod risus non urna.
Aliquam vitae purus. Pellentesque
habitant morbi tristique senectus et netus
et malesuada fames ac turpis egestas. Sed
lacinia. Aenean eu arcu quis ante facilisis
sodales. Curabitur ultrices consequat
tortor. raesent aliquet, risus id vestibulum
interdum, libero elit tempus vehicula sit
a. Praesent aliquet, risus id vestibulum
interdum, libero elit tempus dolor, nec
lacinia dui urna at lorem.

Incididunt ut labore et dolore

Velit: Esse Molestaie

Statisticky je dlouhodobě sledován
nejobchodovanější produkt – roční
kontrakt elektřiny v hladině nízkého
napětí se sdruženou službou dodávky
(EE NN 1R SSD CZ).
Cena ročního kontraktu s dodávkou
v roce 2016 zastavila v druhé polovině
října 2015 pokles a v posledních dvou
m ěs í c ích přeš la v m ír n ý růs t.
V závislosti na obchodovaných
objemech i tarifních sazbách se cena
pohybovala s minimy 790 CZK/MWh
(12. listopadu), 795 CZK/MWh
(20. listopadu) a 810 korun za
megawatthodinu (27. listopadu)
a s maximy 878 CZK/MWh
(10. listopadu), 871 CZK/MWh
(25. listopadu) a 882 korun za
megawatthodinu (1. prosince). Loňské
obchodování ročního kontraktu
v nízkém napětí končilo uzavíracím
kurzem 876 korun za MWh.

Objem obchodů:
Celkem bylo v listopadu a prosinci
z o b c h o d ov á n o 1 0 0 4 8 1 M W h
elektřiny v hladině nízkého napětí
s dodávkou v roce 2016 v hodnotě
84,988 milionu korun. Dvouměsíční
cenový průměr dosáhl 846 korun za
megawatthodinu.
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ENERGETICKÁ
BURZA
ELEKTŘINA

S i l ov á e l e k t ř i n a v h l a d i n ě
vysokého napětí (VN) je
obchodována v rámci sdružených
služeb dodávky (SSD) nebo bez
s druž en ý ch s luž eb dodáv k y
elektřiny. Elektřinu lze kontrahovat
jako jednoroční kontrakt (EE VN
1R SSD CZ) nebo víceletý
kontrakt (2, resp. 3 roky), případně
několikaměsíční kontrakt (např. 3,
13, 18 měsíců apod.).

Elektřina – vysoké napětí
VÝVOJ KURZU ELEKTŘINA VYSOKÉ NAPĚTÍ (EE VN 1R SSD CZ)

Lorem ipsum dolor

Sit Amet Consecetuer
Incididunt ut labore et dolore

Velit: Esse Molestaie

Statisticky je dlouhodobě sledován
nejobchodovanější produkt – roční
kontrakt elektřiny v rámci sdružené
služby dodávky (EE VN 1R SSD CZ).
Cena ročního kontraktu s dodávkou
v roce 2016 byla na podzim poměrně
volatilní s maximem na úrovni
930 CZK/MWh (8. října) a
s minimem 800 CZK za MWh
(26. října). V listopadu 2015 došlo ke
zklidnění rozkolísané cenové hladiny
s tendencí k růstu. Cena se vydala
vzhůru 4. listopadu a pokračovala
téměř souvisle až do svého
dvouměsíčního maxima 2. prosince na
úrovni 899 CZK/MWh. Až poslední
obchodní den (3. prosince) přinesl
mírný pokles na 865 CZK/MWh.

Objem obchodů:
Celkem bylo v posledních dvou
měsících roku kontrahováno 82 872
MWh elektřiny v hladině vysokého
napětí s dodávkou v roce 2016
v hodnotě 70,355 milionu korun.
Dvouměsíční cenový průměr dosáhl
849 korun za megawatthodinu.
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ENERGETICKÁ
BURZA
ZEMNÍ PLYN

Zemní plyn v režimu maloodběr
(ZP MO) je obchodován včetně
sdružených služeb dodávky (SSD).
P l y n l z e k o n t r a h ov a t j a k o
jednoroční
kontrakt
(ZP MO 1R SSD CZ) nebo
víceletý kontrakt (2, resp. 3 roky),
případně několikaměsíční kontrakt
(např. 3, 13, 18 měsíců apod.).

Zemní plyn – maloodběr

VÝVOJ KURZU ZEMNÍ PLYN MALOODBĚR (ZP MO 1R SSD CZ)

Lorem ipsum dolor

Sit Amet Consecetuer
Incididunt ut labore et dolore

Velit: Esse Molestaie

Nejobchodovanějším produktem
zemního plynu v režimu maloodběr je
dlouhodobě roční kontrakt v rámci
sdružené služby dodávky (ZP MO 1R
SSD CZ).
Cena ročního kontraktu s dodávkou
v roce 2016 klesla 3. listopadu z
říjnových 519 CZK/MWh na 512
korun za megawatthodinu a svého
dvouměsíčního minima dosáhla
12. listopadu na úrovni 485 korun.
Závěr roku přinesl růstovou korekci
nad úroveň 500 CZK/MWh
s uzavíracím kurzem 514 korun za
megawatthodinu.

Objem obchodů:
Ve sledovaném období posledních
d v o u m ě s í c ů r o k u 2 0 1 5 by l o
zobchodováno celkem 84 406 MWh
zemního plynu v režimu maloodběr
s dodávkou v roce 2016 v hodnotě
42,392 milionu korun. Dvouměsíční
cenový průměr dosáhl 502 korun za
megawatthodinu.
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ENERGETICKÁ
BURZA
ZEMNÍ PLYN

Zemní plyn v režimu velkoodběr
(ZP VO) je obchodován včetně
sdružených služeb dodávky (SSD).
P l y n l z e k o n t r a h ov a t j a k o
jednoroční
kontrakt
(ZP VO 1R SSD CZ) nebo víceletý
kontrakt (2, resp. 3 roky), případně
několikaměsíční kontrakt (např. 3,
13, 18 měsíců apod.).

Zemní plyn – velkoodběr

VÝVOJ KURZU ZEMNÍ PLYN VELKOODBĚR (ZP VO 1R SSD CZ)

Lorem ipsum dolor

Sit Amet Consecetuer
Proin enim. Praesent dictum, tellus
sit amet posuere iaculis, enim risus
rhoncus tellus, quis elementum tortor mi
at augue. Proin tincidunt ligula. Ut non
leo ac risus faucibus fringilla. Sed elit.
Integer iaculis dolor sed odio. Curabitur
varius vestibulum risus. Phasellus in tortor
vestibulum purus laoreet vehicula.
Quisque in lectus quis magna suscipit
egestas. Ut sollicitudin. Phase llus sit amet
turpis eget urna tem pus porttitor.
Ut sed lacus. Nullam varius rhoncus
felis. Suspendisse euismod risus non
urMaecenas libero justo, vestibulum ut,
vehicula sit amet, vulputate eu, est.
Aliquam pede. Proin neque est, sagittis at,
semper vitae, tincidunt quis, enim. Etiam
nonumna. Aliquam vitae purus.
Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac
turpis egestas. In laoreet, quam eu
imperdiet lobortis, mi wisi consequat nisl,
ac rhoncus odio enim eu risus.
Suspendisse feugiat pharetra nisl. Sed
lacinia. Aenean eu arcu quis ante facilisis
sodales. Curabitur ultrices consequat
tortor. Praesent aliquet, risus id
vestibulum interdum, libero elit tempus
dolor, nec lacinia dui urna at lorem.
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Phasellus sit
amet turpis eget urna tempus porttitor.
Ut sed lacus. Nullam varius rhoncus felis.
Suspendisse euismod risus non urna.
Aliquam vitae purus. Pellentesque
habitant morbi tristique senectus et netus
et malesuada fames ac turpis egestas. Sed
lacinia. Aenean eu arcu quis ante facilisis
sodales. Curabitur ultrices consequat
tortor. raesent aliquet, risus id vestibulum
interdum, libero elit tempus vehicula sit
a. Praesent aliquet, risus id vestibulum
interdum, libero elit tempus dolor, nec
lacinia dui urna at lorem.

Incididunt ut labore et dolore

Velit: Esse Molestaie

Cena ročního kontraktu plynu
v režimu velkoodběr s dodávkou
v roce 2016 dosáhla po
několikaměsíčním poklesu začátkem
listopadu hodnoty 507 CZK/MWh.
Na roční minimum se dostala 6.
listopadu na úrovni 497 CZK/MWh.
Ještě v druhé polovině listopadu cena
setrvala na hranici 500 CZK/MWh a
teprve samotný závěr měsíce přinesl
mírnou růstovou korekci.
Obchodování skončilo v prvním
prosincovém týdnu uzavíracím
kurzem 508 CZK za MWh.

Objem obchodů:
V listopadu a prosinci bylo
kontrahováno celkem 65 761 MWh
zemního plynu v režimu velkoodběr
s dodávkou v roce 2016 v hodnotě
32,862 milionu korun. Dvouměsíční
cenový průměr dosáhl hodnoty 500
korun za megawatthodinu.
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DŘEVAŘSKÁ
BURZA
DŘÍVÍ

Nejobchodovanějšími produkty
jsou smrková kulatina a jehličnatá
vláknina. Zbývající podíl tvoří
smrková dřevovina, palivové dříví a
borová kulatina.
Statisticky je dlouhodobě sledován
produkt smrková kulatina
specifikovaná kvalitou A/B,
tloušťkovým stupněm 2b a dodací
podmínkou EXW. Mezi další
obchodní standardy patří smrková
kulatina kvality D (SM III D), slabé
smrkové výřezy pro pilařské
zpracování (SM III A/B 1bSV) a
přesílená smrková kulatina (SM III
A/B 3aPH). Všechny produkty lze
obchodovat s dodací podmínkou
EXW či FCA.

VÝVOJ KURZU SMRKOVÁ KULATINA

Lorem ipsum dolor

Sit Amet Consecetuer
Proin enim. Praesent dictum, tellus
sit amet posuere iaculis, enim risus
rhoncus tellus, quis elementum tortor mi
at augue. Proin tincidunt ligula. Ut non
3
[melit.
]
leo ac risus faucibus fringilla. Sed
Integer iaculis dolor sed odio. Curabitur
varius vestibulum risus. Phasellus in tortor
vestibulum purus laoreet vehicula.
Quisque in lectus quis magna suscipit
egestas. Ut sollicitudin. Phase llus sit amet
turpis eget urna tem pus porttitor.
Ut sed lacus. Nullam varius rhoncus
felis. Suspendisse euismod risus non
urMaecenas libero justo, vestibulum ut,
vehicula sit amet, vulputate eu, est.
Aliquam pede. Proin neque est, sagittis at,
semper vitae, tincidunt quis, enim. Etiam
nonumna. Aliquam vitae purus.
Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac
turpis egestas. In laoreet, quam eu
imperdiet lobortis, mi wisi consequat nisl,
ac rhoncus odio enim eu risus.
Suspendisse feugiat pharetra nisl. Sed
lacinia. Aenean eu arcu quis ante facilisis
sodales. Curabitur ultrices consequat
tortor. Praesent aliquet, risus id
vestibulum interdum, libero elit tempus
dolor, nec lacinia dui urna at lorem.
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Phasellus sit
amet turpis eget urna tempus porttitor.
Ut sed lacus. Nullam varius rhoncus felis.
Suspendisse euismod risus non urna.
Aliquam vitae purus. Pellentesque
3
[CZK/m
] tristique senectus et netus
habitant
morbi
et malesuada fames ac turpis egestas. Sed
lacinia. Aenean eu arcu quis ante facilisis
sodales. Curabitur ultrices consequat
tortor. raesent aliquet, risus id vestibulum
interdum, libero elit tempus vehicula sit
a. Praesent aliquet, risus id vestibulum
interdum, libero elit tempus dolor, nec
lacinia dui urna at lorem.

Incididunt ut labore et dolore

Velit: Esse Molestaie

Smrková kulatina
SM III A/B 2b EXW
Cena smrkové kulatiny (SM III A/B 2b
EXW) zahájila loňský rok poklesem
z prosincového (2014) kurzu 2 736
CZK/m3 na 2 549 CZK/m3 v polovině
ledna (2015) a 2 530 CZK/m3 v jeho
závěru. Po únorové a březnové stagnaci
se cena vydala razantně dolů
v souvislosti s postupující kůrovcovou
kalamitou, v květnu prolomila hranici
2 400 CZK/m3 a v polovině července
klesla na 2 300 CZK/m3. Závěr roku
přinesl zvýšenou volatilitu ceny
v závislosti na odvozním místě dodávky.
Z atí m c o c en a s m rk ov é k u lati ny
z „kůrovcových“ lokalit klesla až na
2 010 CZK/m3 (8. října), dodávky
z nekalamitních těžeb se vrátily na cenu
2 400 CZK/m3 (17. září), resp. 2 300
CZK/m3 (17. prosince).

Objem obchodů:
V roce 2015 bylo na Dřevařské burze
zobchodováno 75 900 m3 smrkové
kulatiny (SM III A/B 2b EXW)
v hodnotě 187,5 milionu korun.
Průměrná cena dosáhla 2 471 CZK/m3,
průměr za 4. čtvrtletí se snížil na 2 274
CZK/m3.
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Hodnocení vývoje obchodování v roce 2015

Energetická burza ČMKBK dále posílila, počet účastníků trhu
vzrostl na 5 340
pokračování ze str. 1
Výsledkem jsou potom nejnižší ceny
energií v ČR a vzhledem k vysoké
likviditě trhu i nejnižší transakční
náklady pro obchodující (burzovní
poplatky). K výsledku také přispívá
kvalita burzovních dokumentů, obecně
respektovaná smluvní dokumentace a
kvalitní servis dohodců - makléřských
společností.
Trhy ČMKBK jsou striktně rozvíjeny
v souladu s burzovní legislativou,
burzovními pravidly a uzancemi.
Komoditní burza je státem regulovaný
subjekt, garantem správného fungování
burzovních trhů je dozorový orgán,
kterým je v případě Energetické burzy a
průmyslových komodit Ministerstvo
průmyslu a obchodu. Po hloubkové
kontrole z roku 2013 proběhlo loni na
ČMKBK šest tematických kontrol,
z toho dvě zaměřené na pravidla pro
udělování vstupenek a jejich dodržování,
jedna na dokumentaci dohodců a další
tři přímo u dohodců. Všechny kontroly
skončily výrokem bez závad. I to jistě
dokumentuje kvalitu a spolehlivost
burzovního trhu ČMKBK.
Rostislav Dubský
generální sekretář ČMKBK

Burzovní listy, zpravodaj Českomoravské komoditní burzy Kladno přináší informace o kurzech
obchodovaných komodit, cenových trendech a vývoji na trzích organizovaných ČMKBK.
Periodicita: dvouměsíčník, vychází v lednu, březnu, květnu, červenci, září a listopadu.
Zpravodaj je neprodejný. Burzovní listy 2016/1 distribuovány 4. února 2016.

Kontakt:
Náměstí Sítná 3127, Kladno
www.cmkbk.cz
info@cmkbk.cz
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úsek burzovních obchodů ČMKBK
tel.: +420 312 818 045
swildova@cmkbk.cz

tiskový odbor
tel.: +420 312 818 040
Martin Soukup
msoukup@cmkbk.cz

1/2016

