Cena elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno
v roce 2020 klesla proti předchozímu roku o desetinu, plyn
zlevnil téměř o 23 procent
Kladno 11. 1. 2021 – Meziroční pokles ceny elektřiny o desetinu a zlevnění zemního
plynu o více než pětinu zaznamenala v roce 2020 Českomoravská komoditní burza
Kladno (ČMKB). Roční cenový průměr elektřiny dosáhl loni úrovně 1252 CZK/MWh, což
je o 10,3 procenta méně než v roce 2019. Dodávky zemního plynu se obchodovaly
za průměrnou cenu 411 CZK/MWh, což znamená meziroční pokles o 22,9 procenta.
Dvouleté kontrakty objemově tvořily 41 procent roční bilance a s výjimkou 1. čtvrtletí
v obchodování převažovaly, jejich cenový průměr u elektřiny i plynu byl přitom vyšší než
u ročních kontraktů. Konkrétně u dodávek elektřiny v nízkém napětí se roční kontrakt
obchodoval za průměrných 1256 CZK/MWh, dvouletý kontrakt za 1295 CZK/MWh. U zemního
plynu v maloodběru se roční kontrakt v roce 2020 prodával za průměrných 404 CZK/MWh,
dvouletý kontrakt za 427 korun.
Cena dodávek elektřiny v nízkém napětí byla po větší část roku poměrně stabilní. Roční
kontrakty se od poloviny března pohybovaly s ojedinělým výkyvem v červenci v rozmezí 1108
až 1343 CZK/MWh, dvouleté kontrakty s několika výkyvy v únoru a září v rozmezí 1191
až 1355 korun za megawatthodinu.
Také obchodování s plynem probíhalo ve znamení relativní cenové stability. Od poloviny
března do závěru roku 2020 se kurz ročních kontraktů v maloodběru pohyboval v pásmu 372
až 447 korun za megawatthodinu, dvouleté kontrakty se v maloodběru obchodovaly
v mantinelech 384 až 450 CZK/MWh.
Celkem bylo na ČMKB v roce 2020 uzavřeno 6409 kontraktů na dodávku 6,423 milionu MWh
energií určených konečným zákazníkům v hodnotě 4,633 miliardy korun. Počet obchodujících
se zvýšil na rekordních 6876 účastníků energetického trhu.
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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, v posledních deseti letech zde bylo zobchodováno více než 56 milionů MWh elektřiny
a plynu ve finančním objemu 44 miliard korun.

