
Nákup energií na komoditní burze.

Konference „Jak na úspory výdajů za energie“. Třebíč 06.10.2022 
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➢ Univerzální komoditní burza založena podle zákona 229/1992 Sb., o komoditních 

burzách v roce 1995.

➢ Státní dozor Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství.

➢ Dohodci (makléřské společnosti) poskytují klientům komplexní servis při přípravě                

a realizaci aukcí, včetně poradenství.

Nákup na komoditní burze je realizací veřejné zakázky 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

§64, písm. c)

V případě veřejné zakázky na dodávky může zadavatel použít jednací řízení bez uveřejnění, pokud jde o 
dodávky kupované na komoditních burzách.

ČESKOMORAVSKÁ KOMODITNÍ BURZA KLADNO
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POŽADAVKY ČMKB NA DODAVATELE

Každý dodavatel musí před vstupem na trh ČMKB projít procesem registrace, při které 

dokládá splnění podmínek, které burza na dodavatele klade.

- Podmínky v souladu se ZZVZ (trestní bezúhonnost, neexistence daňového 

nedoplatku nebo nedoplatku na zdravotním a sociálním pojištění, spolehlivý plátce 

DPH, doložení, že dodavatel není v likvidaci, atd.)

- Podmínky odborné a výkonnostní (identifikace skutečných majitelů, zaknihované 

akcie, držitel licence a subjekt zúčtování u OTE, prokázání ekonomické a finanční 

způsobilosti, prokázání dodávky v objemu minimálně 500 GWh)

- Podmínky kvalitativní (prokázání kvalitního zákaznického servisu, nesmí být obviněn 

z nekalosoutěžních praktik, musí prokázat zajištění dodávek pro své zákazníky)
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TRH ENERGETICKÝCH KOMODIT

ČMKBK organizuje trhy se

- silovou elektřinou (VN a NN)

- zemním plynem (MO a VO) pro konečné odběratele. 

Roční objem kontraktů: více než 6 000 000 MWh

Celkem uzavřeno: přes 65 000 kontraktů na dodávku 57 TWh energií. 

ČMKB je centrálním tržním místem s vysoce konkurenčním obchodním prostředím. 

Široké portfolio prověřených dodavatelů pokrývají více jak 90 % trhu s dodávkami 

elektřiny a plynu v ČR. 
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ZOBCHODOVANÉ ROČNÍ OBJEMY ENERGIÍ NA 

ENERGETICKÉM TRHU ČMKB
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TRH POHONNÝCH HMOT

Od roku 2019 se na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) obchodují

pohonné hmoty (PHM) - motorová nafta a automobilový benzín. 

DŘEVAŘSKÝ TRH

Od roku 2005 se na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) 

obchodují vytěžené i nevytěžené sortimenty jehličnatého a listnatého 

dříví tříděné do jakostních třid podle Doporučených pravidel pro měření

a třídění dříví v ČR. 
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➢ Poskytuje informace a konzultace o aktuálním situaci a dění na trhu

➢ Zajišťuje veškerou administrativu spojenou s burzovním obchodem, sběr dat, přípravu 

podkladů pro aukce

➢ Vyhodnocuje data (spotřeby) a navrhuje strategii

➢ Centralizuje nákup

➢ Poskytuje podporu při řešení dodavatelsko-odběratelských vztahů vzešlých 

z burzovního obchodu

FUNKCE DOHODCE (makléře)
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JEDNORÁZOVÁ FIXACE CENY

• Cena je stanovena v Kč/MWh. 

• Cena platí pro celé množství dodávky a je známá v den uzavření obchodu.

• Cena odpovídá cenové hladině na velkoobchodním trhu v okamžiku nákupu.

• Sázka na volbu správného okamžiku nákupu = jeden pokus

• V případě individuální poptávky malého objemu = jediná reálná možnost nákupu
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POSTUPNÁ FIXACE CENY (PFC)
➢ umožňuje rozdělit celkové požadované množství do dílčích celků a jejich 

nákup realizovat postupně (časové rozložení nákupu).

➢ Metoda PFC je metodou průměrování. Jde o formu nákupu, která primárně rozkládá 

riziko špatného načasování.

➢ Nabídková cena je určena koeficientem – přirážka dodavatele k velkoobchodní ceně. 

Hodnota koeficientu je stanovena burzovním obchodem. Koeficient může mít dvě 

podoby:

- přičítací koeficient (Kč/MWh)

- násobící koeficient (v %)

➢ Výsledná cena dodávky v Kč/MWh je stanovena váženým aritmetickým průměrem 

cen dosažených v jednotlivých fixačních krocích. 
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Postupná fixace ceny – ilustrativní příklad

Datum realizace 

aukce PFC
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NÁKUP NA SPOTOVÝCH CENÁCH
Jedná se produkty, jejichž cena se odvíjí podle cen na krátkodobém - spotovém trhu.

U elektřiny se spotová cena mění každou hodinu, 

U zemního plynu je spotová cena stanovena pro příslušný den.

Spotová cena odráží aktuální cenový vývoj na burze.

Pro dodavatele jsou spotové produkty výhodné, téměř nic neriskují a jejich marže je 

stabilní. Veškeré riziko cenových výkyvů nesou odběratelé

Spotový trh je vhodný pro ty zákazníky, kteří věří, že ceny elektřiny nebo plynu budou 

klesat a že jejich platby za energie tak budou nižší, než mají ostatní kupující.

V DNEŠNÍCH DNECH PRAKTICKY JEDINÁ VARIANTA KONTRAKTACE



Cenový vývoj velkoobchodního trhu - ELEKTŘINA



Cenový vývoj velkoobchodního trhu - PLYN
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➢ CENA ZEMNÍHO PLYNU – aktuálně nejužší vazba cenového růstu elektřiny

- Při prodeji elektřiny na burze určuje její cenu nejdražší zdroj, ze kterého se v 

danou chvíli vyrábí – aktuálně to jsou plynové zdroje!

➢ CENA EMISNÍCH POVOLENEK 

- Povolenka je nástroj zelené politiky Evropské unie – opravňuje k vypouštění CO2.

- Povolenka jako spekulativní aktivum.

Změna ceny emisních povolenek o 1 EUR/t znamená změnu ceny 

elektrické energie o 0,6 – 0,7 EUR.

➢ UZAVÍRÁNÍ ZDROJŮ – především uhelných a jaderných v Německu.

➢ OŽIVENÍ EKONOMIKY – vyšší poptávka vyvolává tlak na cenový růst.

DŮVODY CENOVÉHO RŮSTU
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➢ Vysoká cenová hladina – tlak na dodavatele v podobě zajištění financování 

obchodů. Neochota odběratelů podávat své poptávky.

➢ Extrémní cenové výkyvy – nemožnost obchodování na cenové platformě „settlement 

price“, nutnost časově omezených nabídek vázaných na 

tzv. „best ask“.

➢ Problematická predikce – aktuální cenový vývoj postrádá fundamentální základ, je 

primárně odvozen od politických prohlášení a deklarací.

➢ Kredibilita odběratelů – hodnocení spolehlivosti a důvěryhodnosti odběratelů – trh je 

aktuálně tažen stranou nabídky. Odběratelé musí respektovat 

požadavky dodavatelů.

KLÍČOVÉ ASPEKTY
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ČMKBK – bezpečné místo pro nákup energií

➢ Proces nákupu je na burze standardizován - to vede k výrazně nižší administrativě 

a časové náročnosti celého procesu.

➢ Burzovní prostředí umožňuje zájemci využít řadu nákupních modelů a zároveň lze 

efektivně pracovat s faktorem času.

➢ Poptávka se dostane k relevantnímu vzorku trhu.

➢ Konkurenční prostředí vytváří podmínky pro dosažení nejnižší ceny na trhu v 

daném okamžiku – při splnění podmínek odběratele.

➢ Servis - k dispozici jsou služby dohodce.
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Bc. Radim Dočekal

burzovní makléř dohodce

FIN-servis, a.s.

Dr. Vrbenského 2040

272 01 Kladno

tel:+420 734 33 05 33 

rdocekal@fsk.cz

www.fsk.cz

www.cmkbk.cz

http://www.cmkbk.cz/

