
 
 

Tisková zpráva 

Cena elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno 
v roce 2019 proti předchozímu roku mírně vzrostla, plyn 
meziročně zlevnil 
Kladno 17. 1. 2019 – Mírný meziroční nárůst cen elektřiny v řádu jednotek procent 
a zlevnění zemního plynu o téměř 14 procent zaznamenala v roce 2019 Českomoravská 
komoditní burza Kladno (ČMKB). Elektřina zakončila uplynulý rok pod hranicí 1400 
CZK/MWh, zemní plyn skončil obchodování na úrovni 490 CZK/MWh. 

Roční cenový průměr elektřiny dosáhl loni úrovně 1396 CZK/MWh, což je o 2,7 procenta více 
než v roce 2018. Zemní plyn se obchodoval za průměrnou cenu 533 CZK/MWh, což znamená 
meziroční pokles o 13,7 procenta.  

Cena elektřiny v nízkém napětí již začátkem roku 2019 klesla ze svého sedmiletého maxima, 
kde se pohybovala ve 4. čtvrtletí 2018. Následně se stabilizovala od dubna do konce června 
kolem 1400 CZK/MWh. V červenci kurz v návaznosti na růst cen emisních povolenek a možné 
problémy na francouzských jaderných reaktorech strmě vzrostl na 1550 CZK/MWh. 
Po poklesu cen emisních povolenek pod 28 EUR/t a následně 27 euro za tunu emitovaného 
CO2 se kurz v srpnu vrátil k předchozím hodnotám. V listopadu cena klesla pod 1400 
CZK/MWh, kde se už do konce roku udržela. Roční obchodování elektřina uzavírala na úrovni 
1397 CZK/MWh, resp. na 1399 CZK/MWh ve vysokém napětí. 

Kurz zemního plynu po přechodném růstu cen ročních kontraktů na začátku 2. čtvrtletí 2019 
od poloviny května klesal až na roční minimum 435 CZK/MWh. Období poklesu bylo 
dramaticky přerušeno v září krizí v Ománském zálivu, která eskalovala útokem na těžební 
zařízení společnosti Saudi Aramco. Cena ročního kontraktu zemního plynu skokově vzrostla 
na 550 CZK/MWh. V reakci na postupné obnovování těžby kurz korigoval a přešel v pokles. 
Obchodování uzavíralo v maloodběru na úrovni 486 CZK/MWh, ve velkoodběru na 490 
CZK/MWh. 
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tiskový mluvčí Českomoravské komoditní burzy Kladno 
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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. ČMKB je první energetickou burzou v České 
republice, obchodování s energiemi organizuje v samostatné sekci Energetická burza od roku 
2002.	


