KOMODITNÍ BURZA PRAHA

Komoditní burza Praha
specifikace průmyslových komodit obchodovaných prostřednictvím Komoditní
burzy Praha (KBP) – elektřina, zemní plyn, motorová nafta

Elektřina
Předmětem burzovních obchodů je fyzická dodávka silové elektřiny do odběrných míst odběratele
s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za
odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky
Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen
za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona,
v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění.
Dodávka komodity může být realizovaná pouze tehdy, je-li k odběrnému místu odběratele
připojenému k distribuční soustavě územně příslušného provozovatele distribuční soustavy uzavřena
mezi odběratelem a distributorem smlouva o distribuci.
Rozdělení komodity:
1. Dodávka elektřiny v hladině vysokého napětí (VN) - 1000 V až 52 kV
2. Dodávka elektřiny v hladině nízkého napětí (NN) - 50 V až 1000 V

Zemní plyn
Předmětem burzovních obchodů je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele
dodavatelem, s převzetím závazku zadavatele odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční
soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve
znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších
předpisů, a ve smyslu vyhlášek Energetického regulačního úřadu v platném znění.
Rozdělení komodity:
1. plyn v pásmu ročního odběru
2. plyn v pásmu ročního odběru
3. plyn v pásmu ročního odběru
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do 630 MWh/odběrné místo
od 630 do 4.200 MWh/odběrné místo
nad 4.200 MWh/odběrné místo
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Motorová nafta
Předmětem burzovních obchodů je dodávka motorové nafty se zaručenou filtrovatelností v závislosti
na ročním období a klimatických podmínkách v kvalitě podle ČSN EN 590 + A1, ve znění pozdějších
úprav, resp. ČSN 656508 pro směsnou motorovou naftu v autocisternách s registrací stočeného
množství s přepočtem na 15°C v dílčích dodávkách. Jakostní ukazatele dodávaného zboží musí být
garantovány protokolem o jakosti zboží (atestem) resp. prohlášením o shodě ke každé jednotlivé
dodávce.
Rozdělení ropných produktů:
Komodita

Obvyklá kvalitativní specifikace

Topné oleje

ČSN 65 7991

Motorová nafta

ČSN EN 590

Automobilové benzíny

ČSN EN 228

Letecký petrolej

ČSN 65 6510
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