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Téma na úvod

Kontrolní otázky

1. Jaký je základní model trhu s elektřinou v ČR ?

2. S kým si sjednává zákazník dodávku elektřiny na trhu s 
elektřinou, který je založený na principu TPA ?

3. Jaká je úloha Energetického regulačního úřadu ?
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Vše začínejte s myšlenkou na konec.
Peter Drucker, 

Sedm návyků vůdčích osobností



DOKONALÝ TRH S DOKONALOU KONKURENCÍ
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• V tomto abstraktním světě platí tyto předpoklady:
– Existuje velký počet kupujících a prodávajících, z nichž žádný nemůže 

ovlivnit cenu nebo velikost výstupu odvětví 
– Produkce odvětví je homogenní
– Neexistují bariéry do vstupu do odvětví a výstupu z něj
– Neexistují patenty, ochranné a obchodní známky, individuální podmínky 

nebo práva, která by zvýhodňovala jeden prodávající subjekt v prodeji 
daného typu nebo skupiny zboží před ostatními

– Všichni prodávající a kupující mají dokonalé informace o cenách a 
množstvích zboží směňovaných na trhu

– Firmy maximalizují zisk, spotřebitelé maximalizují užitek
– Neexistují daně, úvěrové riziko, transakční náklady
– Je možný neomezený krátký prodej
– V dokonalé konkurenci jsou jednotlivé subjekty na straně nabídky (ať už 

výrobci nebo distributoři) prakticky zaměnitelní, tedy je pro ně téměř 
jedno, od kterého z nich si zákazník daný produkt koupí (může se 
rozhodovat i podle kritérií, které s kvalitami výrobku nesouvisejí)

– V dokonalé konkurenci je objem nabídky určen pouze objemem poptávky 
a pokud dojde k saturaci daného zboží, dopadne zákon alokace trhu na ty 
nabízející subjekty v převisu nabídky, kteří prodali nejméně



Základní model trhu s elektřinou v ČR
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Trh má vždycky pravdu, nezáleží mu na tom co chci já.
(Neznámý trader, Internet)



Základní model trhu 

• Základním modelem trhu s elektřinou je v ČR i v celé EU princip 
regulovaného přístupu k sítím (Regulated Third Party Acces, rTPA), 
legislativně ukotvený Směrnicí pro vnitřní trh s elektřinou v EU č. 
2009/72/ES. Tento základní princip je také rozpracován v navazující české 
legislativě, jejíž páteř tvoří:

– Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (Energetický 
zákon), ve znění pozdějších předpisů

• Novely: č. 151/2002 Sb., č. 262/2002 Sb., č. 309/2002 Sb., č. 278/2003 Sb., č. 
356/2003 Sb., č. 670/2004 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 
124/2008 Sb., č. 158/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 155/2010 Sb., č. 211/2011 Sb., č. 
299/2011 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 458/2011 Sb., č. 165/2012 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 
90/2014 Sb., č. 250/2014 Sb. a č. 131/2015 Sb.
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Základní model trhu 

• Základním modelem trhu s elektřinou je v ČR i v celé EU princip 
regulovaného přístupu k sítím (Regulated Third Party Acces, rTPA), 
legislativně ukotvený Směrnicí pro vnitřní trh s elektřinou v EU č. 
2009/72/ES. Tento základní princip je také rozpracován v navazující české 
legislativě, jejíž páteř tvoří:

– Vyhláška č. č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou

• č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou (zrušila vyhl. č. 541/2005 Sb., o 
Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s 
elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, a její 
novely – vyhlášky č. 552/2006 Sb., č. 365/2007 Sb., č. 454/2008 Sb., č. 468/ 2009 
Sb., č. 400/2010 Sb., č. 371/2011 Sb. a č. 438/2012 Sb. a také vyhl. 193/2014 Sb. o 
způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s 
podporou elektřiny a o provedení některých dalších ustanovení zákona o 
podporovaných zdrojích energie). Novela: č. 127/2017 Sb.
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Podnikání v energetických odvětvích

• Předmětem podnikání v energetických odvětvích je výroba elektřiny, 
přenos elektřiny, distribuce elektřiny a obchod s elektřinou, činnosti 
operátora trhu, výroba plynu, přeprava plynu, distribuce plynu, 
uskladňování plynu a obchod s plynem a výroba tepelné energie a rozvod 
tepelné energie

• Přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny a distribuce plynu, 
uskladňování plynu, výroba a rozvod tepelné energie se uskutečňují ve 
veřejném zájmu
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Podnikání v energetických odvětvích
• Podnikat v odvětví elektroenergetiky lze dle Energetického zákona (pouze) 

na základě státního souhlasu, kterým je licence vydaná ERÚ

• EZ je tedy speciální zákon nadřazený v energetice Obchodnímu zákoníku v 
případě, že stanovuje odchylnou úpravu od OZ 

• Licence se vydává pro tyto činnosti v elektroenergetice:
– Výroba elektřiny (nejvýše na 25 let)
– Přenos elektřiny (nejvýše na 25 let, pozn. dle připravované novely EZ neomezeně)
– Distribuce elektřiny (nejvýše na 25 let)
– Licence na činnosti operátora trhu (nejvýše na 25 let)
– Obchod s elektřinou (nejvýše na 5 let)

• Podle novely EZ z r. 2011 je možnost uznání licence jako oprávnění k 
podnikání v ČR v případě získání oprávnění k podnikání pro obchod s 
elektřinou v jiném členském státě EU
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Podnikání v energetických odvětvích

• Licence podle tohoto zákona neuděluje na činnost, kdy zákazník či 
odběratel poskytuje odebranou elektřinu, plyn nebo tepelnou energii jiné 
fyzické či právnické osobě prostřednictvím vlastního nebo jím 
provozovaného odběrného elektrického, plynového nebo tepelného 
zařízení, přičemž náklady na nákup elektřiny, plynu nebo tepelné energie 
na tyto osoby pouze rozúčtuje dohodnutým nebo určeným způsobem a 
nejedná se o podnikání. V případě elektrických zařízení je rozúčtování 
možné pouze u zařízení do napětí 52 kV včetně.

2021 10 01 9AEM, Účastníci trhu s EE a jejich role



Kdo jsou účastníci trhu s elektřinou v ČR
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Trh nemohu ovládat, ovládat  mohu své vnímání co trh udělá.
(Neznámý trader, Internet)



Role při fyzické dodávce elektřiny
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Účastníci trhu s elektřinou v ČR

A. Operátor trhu
B. Provozovatel přenosové soustavy
C. Provozovatelé distribučních soustav
D. Výrobci
E. Obchodníci
F. Zákazníci
G. „Nové subjekty na trhu s elektřinou“
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A. Operátor trhu
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• Operátor trhu je akciová společnost založená státem, která zajišťuje: 
– registraci účastníků trhu a zúčtovaní odchylek skutečné a sjednané 

dodávky 
– organizuje krátkodobý trh s elektřinou 
– ve spolupráci s provozovatelem přenosové soustavy organizuje 

vyrovnávací trh s regulační energií

• Operátor trhu musí mít ke své činnosti licenci a operátor trhu a ani 
právnické osoby, v nichž má operátor trhu majetkový podíl, nesmí být 
držitelem jiné licence uvedené v § 4

• Ceny za činnosti operátora trhu jsou regulovány Energetickým regulačním 
úřadem



B. Přenosová soustava
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• Přenosovou soustavou se rozumí vzájemně propojený soubor vedení a 
zařízení 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV, uvedených v 
příloze Pravidel provozování přenosové soustavy, sloužící pro zajištění 
přenosu elektřiny pro celé území České republiky a propojení s 
elektrizačními soustavami sousedních států, včetně systémů měřicí, 
ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky; 
přenosová soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu

• Přenosová síť má páteřní charakter a propojuje hlavní uzly území či státu. 
Úkolem přenosové sítě je dálková přeprava elektřiny z míst výroby (v 
minulosti koncentrované do velkých elektráren v blízkosti dolů nebo na 
vodních dílech) do míst koncentrované spotřeby v průmyslových 
aglomeracích. 

• Na úrovni přenosové soustavy je řízena rovnováha zdrojů a spotřeby a toky 
v sítích, a zajišťována systémová frekvence a napětí v uzlech PS



B. Přenosová soustava
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Údaje z roku 2010

Přenesená elektřina vč. tranzitů 58 164 GWh

Ztráty 672 GWh

Délka vedení 400 kV 2 979 km

Délka vedení 220 kV 1 371 km

Délka vedení 110 kV 45 km



B. Přenosová soustava
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B. Přenosová soustava

• Mezinárodní agentura pro obnovitelnou energii (IRENA) 
zveřejnila zprávu, ve které zkoumala perspektivy 
obnovitelných zdrojů energie v Evropské unii. Hlavním 
závěrem zprávy je, že by EU mohla ekonomicky efektivně 
dosáhnout do roku 2030 podílu výroby z OZE na konečné 
spotřebě až 34 %. Díky investicím v řádech desítek miliard EUR 
ročně by pak v roce 2030 mohl instalovaný výkon větrných 
elektráren činit 327 GW spolu s 270 GW výkonu v 
elektrárnách solárních

• Jaký je vliv OZE na soustavu ?

2021 10 01 17AEM, Účastníci trhu s EE a jejich role



Pravděpodobnostní přístup 
FVE „ramping“ 18.2.2014

,Výklad pojmu:

• výkonová rampa je náhodná změna 
dodávaného nebo odebíraného výkonu 

• na posuzování bilanční rovnováhy ES mají vliv 
výkonové změny, které svým charakterem 
odpovídají aktivaci PpS

• v případě OZE se jedná změny s menší 
dynamikou než je náhlý výpadek velkého 
zdroje, avšak:

• mohou dosahovat extrémních hodnot
• např. statisticky +/- 20% dodávaného 

výkonu do 2 hodin  s 99% kvantilem 
• v DE se jedná o hodnoty až 7-8 GW
• jsou distribuované v celé ES, s dopadem 

do provozu sousední PS, nebo uzlové 
bilance DS

• v případě velké klimatické změny se 
nejedná o lokální jev (větrné fronty)

• vyžadují čerpání systémových služeb

Zdroj: ČEPS, Ing. K.Vinkler



Pravděpodobnostní přístup 
FVE „ramping“ 18.2.2014

09:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0014:00
,

Zdroj: ČEPS, Ing. K.Vinkler



Pravděpodobnostní přístup 
FVE „ramping“ 18.2.2014

Náhlý pokles oproti predikci 
600 - 700 MW

Neočekávaná změna (+/-) výroby OZE 
=

ekvivalent výpadku velkého bloku ES 
(aktivace PpS) nebo 

riziko neplánovaného tranzitu 
(redispečink).

Zdroj: ČEPS, Ing. K.Vinkler



Zatmění Slunce 11.8.1999 a jeho vliv na 
soustavu v UK
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Zatmění Slunce 20.3.2015 a jeho vliv na 
soustavu v Evropě
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Zatmění Slunce 20.3.2015 a jeho vliv na 
soustavu v Evropě
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• Pro německé energetické firmy jde o první ostrý test tak rozsáhlého 
výpadku solárních zdrojů. Při posledním  srovnatelném zatmění 
Slunce v roce 1999 totiž v zemi prakticky žádné solární elektrárny 
nebyly, od té doby ale vznikla zařízení s instalovaným výkonem      
39 000 megawattů.

• V pátek v poledne by za jasného počasí dodávaly do sítě 22 000 
megawattů energie, což odpovídá výkonu zhruba 15 jaderných 
elektráren, zhruba během 75 minut poklesl výkon solárních zdrojů o 
více jak 50%

• Čtyři největší provozovatelé přenosových sítí v Německu si kvůli 
zatmění vytvořili energetickou rezervu 3800 megawattů, aby mohli 
pokrýt případné výpadky. Podle společnosti 50Hertz to firmy stálo 
asi 3,5 milionu eur (96 milionů Kč) a příprava na tuto situaci trvala 
zhruba rok



Zatmění Slunce a jeho vliv na soustavu v Evropě

• Instalovaný výkon solárních elektráren v kontinentální Evropě při 
předchozím částečném zatmění v roce 2015 činil 87 GW, při zatmění v roce 
2021 to už bylo 138 GW a pro zatmění v roce 2022 se počítá s 159 GW. 

• Při zatmění výrazně a prudce klesá a následně stoupá produkce elek-trické
energie z těchto zdrojů v závislosti na jejich geografickém umístění, vlastní 
výrobě před zatměním, roční i denní době a v neposlední řadě i na 
aktuálním stavu oblačnosti. Zatímco většinu faktorů jsou známy předem a 
změnu výroby při jasné obloze dovedeme přesně spočítat, vliv oblačnosti 
exaktně předpovědět nelze. 

• Elektrizační soustavy proto musí být přichystány na největší možný propad 
své vyrovnané bilance mezi výrobou a spotřebou. Při částečném zatmění v 
roce 2015 byla skutečná změna výroby solárních elektráren asi 23 000 MW 
a teoretická při zcela jasné obloze cca 35 000 MW. 

• Pro představu maximální spotřeba ČR je okolo 12 000 MW . 
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C. Distribuční soustavy
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• Distribuční soustavou se rozumí vzájemně propojený soubor vedení a 
zařízení o napětí 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení o napětí 
110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 
0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV nebo 35 kV sloužící k 
zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně 
systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a 
telekomunikační techniky včetně elektrických přípojek ve vlastnictví 
provozovatele distribuční soustavy; distribuční soustava je zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu

• Distribuční soustava má obvykle paprskovitý charakter, vychází z míst 
napojení na přenosovou síť, a jejím úkolem je rozvádět (distribuovat) 
elektřinu z přenosové sítě ke spotřebitelům. Do distribuční sítě jsou 
připojeny i menší elektrárny. Na úrovni distribuční soustavy jsou řízeny 
toky v sítích a zajišťovány lokální parametry kvality (zejm. napětí)



C. Distribuční soustavy
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Délka vedení v km VVN VN NN Celkem km

ČEZ Distribuce, a. s. 9 790 49 697 97 985 157 472 

E.ON Distribuce, a. s. 3 176 21 754 38 837 63 767 

PRE distribuce, a. s. 202 3 829 7 750 11 781 



D. Výrobci
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• Výrobnou elektřiny se rozumí energetické zařízení pro přeměnu různých 
forem energie na elektřinu, zahrnující všechna nezbytná zařízení; výrobna 
elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více, s 
možností poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační 
soustavy, je zřizována a provozována ve veřejném zájmu



D. Výrobci
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Zdroj: ČVUT



D. Výrobci a Hodina Země
Hodina Země ponoří Česko do tmy.                

Kvůli „špinavé“ energetice
• Hodina Země (Earth Hour) je největším celosvětovým 

happeningem. V sobotu 28. března již po deváté zhasnou 
obce, kulturní památky, podniky, domácnosti i jednotlivci po 
celém světě na hodinu své osvětlení. To vše ve snaze 
upozornit na snahu o lepší ochranu životního prostředí a 
probíhající globální změny klimatu

• Mezi 20:30 a 21:30 místního času se tak ponoří do tmy přes 
7000 měst ve 162 zemích planety. Akce se každoročně účastní 
nejznámější kulturní památky světa jako například Eiffelova
věž v Paříži, londýnský Big Ben nebo Opera v Sydney

• V ČR se k happeningu připojí například Ústí nad Labem, Kolín, 
Kutná Hora nebo Praha a jiné
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D. Výrobci

17.5.2013 30AEM, Účastníci trhu s EE a jejich role

Zařízení Reálné účinnosti využívání 
primární energie

První parní stroj 1%

První elektrárna v Německu (Berlín 15.8.1885) <5%

Fotočlánek 6-15%

Parní lokomotiva 10-15%

„Stroj" člověk 15-20%

Automobil střední třídy 20%

Větrná elektrárna 30%

Diesel lokomotiva 40%

500 MW el. blok staršího provedení >32%

500 MW el. blok nového provedení >35%

Nový 800 MW el. blok (hnědé uhlí) >40-42%

Nové velké el. bloky na černé uhlí >42-44%

Paroplynová zařízení na zemní plyn 47-55%

Jaderné reaktory 30-40%
Zdroj: ČVUT



D. Populární výrobci
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Největší FVE na světě

• Topaz Solar Farm
– První ze dvou největších solárních fotovoltaických farem světa s 

výkonem 550 MW se nachází v americkém státě Kalifornia. Se 
svými více než 9 miliony solárními panely, rozkládajícími se na 
ploše 25 km2, by měla být schopna pokrýt spotřebu až 180 000 
domácností.

• Desert Sunlight Solar Farm
– Druhou z největších solárních elektráren na světě je se svými 

550 MW fotovoltaický projekt Desert Sunlight Solar Farm, který 
se nachází v kalifornské Mohavské poušti.

– Více než 8 milionů solárních panelů, zaujímajících plochu 16 
km2, by mělo přinést roční snížení emisí oxidu uhličitého v 
objemu 300 000 tun, což představuje provoz 60 000 aut.

– Podobně jako Topaz Solar Farm by elektrárna měla pokrýt 
spotřebu přibližně 160 000 domácností.
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Největší FVE v ČR
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• FVE Ralsko Ra 1 je fotovoltaická
elektrárna u Ralska v okrese 
Česká Lípa. Má instalovaný výkon 
38,3 MW[1] a od svého spuštění v 
prosinci 2010 je největší sluneční 
elektrárnou v České republice, v 
době svého spuštění byla zároveň 
12. největší fotovoltaickou
elektrárnou na světě, do 
listopadu roku 2012 byla 
odsunuta novými elektrárnami s 
vyšším výkonem na 51. místo na 
světě.

• Rozloha cca 105 ha

• FVE Ralsko Ra1



Velikost větrných elektráren

2021 10 01 34AEM, Účastníci trhu s EE a jejich role



Velikost větrných elektráren
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Největší větrná elektrárna

• Walney Wind Farm
– Pobřežní větrná farma na světě, která se otevřela v Irském 

moři u pobřeží Cumbrie na severozápadě Anglie, je největší 
na světě. Rozkládá se na ploše 145 kilometrů čtverečních a 
dosahuje výkonu 659 megawattů, což stačí na uspokojení 
spotřeby energie 590 tisíc domácností. Její výstavba stála 
jednu miliardu liber (29 miliard korun).

– Walney Wind Farm tvoří 102 turbín a každá z nich měří na 
výšku 190 metrů, což je přibližně dvojnásobek londýnského 
Big Benu. 
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Svatý Hostýn
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Největší větrná 
elektrárna na 
území ČR byla 
dokončena na 
podzim roku 2014 
nedaleko obce 
Vítězná u Dvora 
Králové nad Labem. 
Stožár je vysoký 
119 m a celkově 
dosahuje výšky 175 
m. Lopatky měří 56 
m. Ročně vyrobí 
takové množství 
elektřiny, které 
vystačí pro 4000 
obyvatel.



E. Obchodníci
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• Obchodníkem s elektřinou je fyzická či právnická osoba, která je držitelem 
licence na obchod s elektřinou, a nakupuje elektřinu za účelem jejího 
prodeje

• Obchodník s elektřinou má právo
a) na poskytnutí přenosu nebo distribuce elektřiny,
b) nakupovat elektřinu od držitelů licence na výrobu a od držitelů 

licence na obchod nebo z jiných států a prodávat ji ostatním 
účastníkům trhu s elektřinou nebo do jiných států,

c) na poskytnutí informací od operátora trhu nezbytných k vyúčtování 
dodávek elektřiny zákazníkům, jejichž odběrné místo je registrováno 
u operátora trhu,

d) ukončit nebo přerušit dodávku elektřiny zákazníkům při 
neoprávněném odběru elektřiny
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F. Zákazníci 
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• Zákazníkem je fyzická či právnická osoba odebírající elektřinu odběrným 
elektrickým zařízením, které je připojeno k přenosové nebo distribuční 
soustavě, která nakoupenou elektřinu pouze spotřebovává nebo 
přeúčtovává



Nové subjekty na trhu s elektřinou

• Agregátor je účastník trhu, který agreguje flexibilitu 
jednotlivých poskytovatelů flexibility za účelem prodeje 
standardních produktů na trzích s elektřinou a/nebo trhu s 
podpůrnými služba-mi a případně ostatními službami, nebo 
pro úpravu vlastní pozice. Za agregátora se nepovažuje 
provozovatel přenosové soustavy a provozovatel distribuční 
soustavy.

• Agregátor integrovaný spojuje roli agregátora a subjektu 
zúčtování přebírajícího odpovědnost za odchylku svých 
poskytovatelů flexibility.
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Největší baterie světa

• V čínském Ta-lienu dnes roste 
bezesporu největší a 
nejvýkonnější baterie na světě. 
Nabídne výkon 200 MW 
(desetina JE Temelín) a 
kapacitu 800 MWh.

• Je budována za použití 
vanadových průtočných baterií 
jejich životnost je odhadovaná 
až na 15 000 cyklů, přičemž 
prvních 20 let se žádná 
degradace neprojeví. Další 
důležitou výhodou je také 
bezpečnost – narozdíl od li-ion 
baterií ty vanadové nehoří.

• Bateriové systémy akumulace 
energie v režimu stand-alone
jsou samostatně stojící velké 
bateriové systémy, které se 
dokážou na povel z dispečinku 
nabíjet či vybíjet, a tedy 
vlastně spotřebovávat či 
„vyrábět“ elektřinu.
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Kontrolní otázka

• Jaký účastník trhu je burza ?
• Kolik je v ČR burz zabývající se dodávkami elektřiny ?
• Podle údajů uvedených MPO působilo v roce 2015 v ČR 7 

komoditních burz a z tohoto hlediska byla ČR velmocí 
evropského formátu. V současnosti jsou aktivních 4 komoditní 
burzy (modrý tisk):
– Českomoravská komoditní burza Kladno (datum vložení 1.9.2013)

– HRAPAKO komoditní burza (datum vložení 1.9.2013)

– Komoditní burza PROFIT (datum vložení 1.9.2013, aktualizace 29.6.2015)

– Komoditní burza Říčany (datum vložení 1.9.2013)

– Obchodní burza Hradec Králové (datum vložení 1.9.2013)

– Komoditní burza Praha (datum vložení 1.9.2013, aktualizace 5.5.2015)

– POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s. (datum vložení 1.9.2013)
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Kontrolní otázka

• Burzy uvádí jako předmět burzovních obchodů energetické 
komodity, ale pouze PXE je účastníkem trhu s elektřinou 

• Pouze PXE organizuje typický velkoobchodní trh s elektřinou s 
fyzickým dodáním a s finančními deriváty vázanými na podkladové 
aktivum produktů elektřiny

• Zbývající burzy pouze organizují tržní místo pro prodej elektřiny 
konečným zákazníkům

• Pokud kterýkoliv subjekt projeví zájem účastnit se obchodování na 
burze (vyjma PXE), může dále postupovat v zásadě dvěma způsoby. 
Buďto se stát členem burzy (a de facto také jejím 
spoluprovozovatelem) nebo se registrovat jako účastník 
obchodování prostřednictvím členské společnosti burzy, který má 
statut dohodce a tedy právo zajistit přístup do obchodování pro 
nečleny burzy

• Počet dohodců se pohybuje 1 - 3 dle dané burzy
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Kontrolní otázka

Kurzovní lístek PXE

Kurzovní lístek ČMKBK
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Poskytují obě burzy 
veřejnosti srovnatelné 
informace o realizovaných 
obchodech ?



Vazby mezi jednotlivými účastníky trhu, 
sjednávání dodávek elektřiny na trhu 

fungujícího na principu TPA 
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Trh Vám nic nedluží, Vy jste zodpovědni za svůj neúspěch.
(Neznámý trader, Internet)



Role při fyzické dodávce elektřiny
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Základní role při obchodních vztazích v dodávce 
elektřiny
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Sjednávání dodávek elektřiny na trhu s 
elektřinou, který je založený na principu TPA ?
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• Na trhu s elektřinou založeném na principu TPA si zákazník (spotřebitel) 
sjednává dodávku elektřiny s dodavatelem (výrobcem nebo 
obchodníkem). Zákazník má právo vybrat si svého dodavatele (případně 
více dodavatelů současně), ale stejně tak i dodavatel má právo vybrat si 
svého zákazníka. 

• Dopravu elektřiny jim povinně zajišťuje provozovatel distribuční sítě (PDS), 
ke které je zákazník připojen, a to za tarify stanovené regulátorem (ERÚ). 
Dopravu a připojení k síti si zákazník sjednává buď sám přímo s 
distributorem, nebo prostřednictvím obchodníka, od kterého odebírá 
elektřinu. 

• Provozovatel přenosové soustavy poskytuje své služby (tedy dálkovou 
přepravu elektřiny a systémové služby) subjektům připojeným do jeho sítě, 
tedy velkým výrobcům a distributorům (resp. jejich prostřednictvím 
zákazníkům). 

• Ceny samotné elektřiny jsou stanoveny dohodou mezi zákazníkem a 
dodavatelem, případně na organizovaném trhu transparentním výpočtem.



Zvláštní objekty na trhu s elektřinou

• Registrovaný účastník
• Subjekt zúčtování
• Bilanční skupina 
• Agregátor
• Prosumer
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Registrovaný účastník trhu (RÚT)
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• Registrovaný účastník trhu s elektřinou (RÚT) je účastníkem trhu s 
elektřinou, který má (pouze) právo přístupu k sítím, a je registrován v IS 
OTE. Identifikován je stejně jako SZ exkluzivním registračním číslem, které 
přiděluje OTE

• Ne každý zákazník je účastníkem trhu s elektřinou !



Subjekt zúčtování
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• Subjektem zúčtování (úplný název zní subjekt zúčtování odchylek, SZ) je 
takový účastník trhu s elektřinou, který má právo přístupu k sítím, a který 
zodpovídá za odchylky sjednané a naměřené energie v jednotlivých 
obchodních hodinách obchodního dne

• SZ má právo přístupu na organizované trhy a k přes-hraničním transakcím 
a k neomezeným transakcím s ostatními SZ (v rámci výše jeho finančního 
zajištění u OTE). Subjektem zúčtování se stává RÚT uzavřením smlouvy o 
zúčtování odchylek s Operátorem trhu, který pak na základě této smlouvy 
provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání jeho odchylek



Bilanční skupina
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• Bilanční skupina je skupina zákazníků, resp. výrobců přenášející 
odpovědnost za odchylku na daného dodavatele a odebírající, resp. 
dodávající od něj plně, nebo částečně svojí elektřinu spolu s tímto 
dodavatelem-subjektem zúčtování, funguje jako základní dodavatelská 
jednotka na trhu s elektřinou a vstupuje na velkoobchodní trh 

• Součástí role bilanční skupiny je zajistit co nepřesnější pokrytí sumárního 
diagramu a minimalizovat svojí odchylku. Její fungování je významné pro 
zajištění stability provozu trhu i dodávek elektřiny 

• Bilanční skupina je schematicky znázorněna na následujícím obrázku



Bilanční skupina
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Model rolí a vazeb na trhu s elektřinou



Role klíčových institucí na trhu s elektřinou
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Trh nikdy neporazíte, nikdy mu nic neoplatíte (nemáte komu).
(Neznámý trader, Internet)



Klíčové instituce na trhu s elektřinou v ČR

1. Ministerstvo průmyslu a obchodu
2. Energetický regulační úřad
3. Státní energetická inspekce
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1. Ministerstvo průmyslu a obchodu
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• Odpovídá za zpracování státní Energetické koncepce a za fungování 
energetiky jako sektoru

• Odpovídá  za zajištění bezpečnosti a spolehlivosti dodávek elektřiny z 
dlouhodobého hlediska

• Odpovídá za nastavení pravidel (zákonného rámce) tak, aby na trhu byl 
dlouhodobě zajištěn dostatek zdrojů pokrývající spotřebu i dostatek 
síťových kapacit a fungující tržní model 

• Odpovídá za implementaci evropské legislativy do zákonů ČR a předkládá 
návrhy základních legislativních norem v oblasti energetiky (zákony a 
vyhlášky)

• Vydává státní autorizace na výstavbu výroben elektřiny podle podmínek 
uvedených v EZ. V případě očekávaného nedostatku zdrojů má oprávnění 
vypsat veřejný tendr na výstavbu nových zdrojů

• Plní informační povinnosti ČR vůči Evropské komisi v oblasti energetiky, 
trhu s energiemi a dodržování hospodářské soutěže v této oblasti



2. Energetický regulační úřad
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2. Energetický regulační úřad
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• Rozhoduje o udělení, změně nebo zrušení licence
• Rozhoduje o uložení povinnosti dodávek nad rámec licence
• Rozhoduje o regulaci cen dle cenového zákona
• Rozhoduje spory mezi držiteli licencí vzájemně a řeší spory 

iniciované zákazníky (odběrateli elektřiny)
• Schvaluje Pravidla provozování přenosové soustavy a distribučních 

soustav i obchodní podmínky Operátora trhu
• Vydává prováděcí vyhlášky k energetickému zákonu, zejména 

pravidla trhu s elektřinou
• Provádí kontrolu nad dodržováním energetického zákona, 

povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele, zákona o 
cenách, zákona o podporovaných zdrojích energie a nařízení EU

• Ukládá pokuty za porušení povinností dle energetického zákona
• Úřad dále vykonává působnost regulačního úřadu a dotčeného 

orgánu podle řady nařízení EU 
• Podporuje rozvoj vnitřního trhu s elektřinou a plynem v rámci EU a 

rozvoj regionálních trhů s energií



2. Energetický regulační úřad
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• ERÚ hospodaří jako samostatná kapitola státního rozpočtu a 
nemá žádnou hospodářskou činnost, žádné majetkové účasti v 
tuzemských ani zahraničních společnostech, žádné účelové 
transfery, není oprávněn poskytovat dotace a návratné 
finanční výpomoci, nemá žádné výdaje, vyplývající z 
koncesních smluv a nemá další podřízené organizační složky

• Do pravomoci a působnosti ERÚ nespadají např. tyto oblasti
– energetické štítky budov (v kompetenci Ministerstva průmyslu a 

obchodu),
– energetičtí auditoři (v kompetenci Ministerstva průmyslu a obchodu),
– stanovování daní (v kompetenci Ministerstva financí)



2. Energetický regulační úřad
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• Od 1.8.2017 přebrala vedení úřadu pětičlenná rada ERÚ. 
Nahradila tehdejší předsedkyni úřadu Alenu Vitáskovou, které 
vypršel šestiletý mandát. Rada ERÚ má mít do budoucna pět 
členů s pětiletým funkčním obdobím, jeden z nich vždy bude 
jejím předsedou.

• Předseda může vést radu nejdéle tři roky. V prvních letech 
zavedení rady nemají všichni členové mandát na celých pět 
let, a to proto, aby se rada obměňovala postupně.

• Člena rady jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra 
průmyslu a obchodu.



2. Energetický regulační úřad
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Rady ERÚ
• V čele ERÚ je kolektivní orgán Rada ERÚ, která má 5 členů. Členy rady (radní) a 

jejího předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a 
obchodu. Funkční období radních je 5 let. Každý rok je jmenován nový radní 
namísto toho, kterému končí funkční období. Do funkce předsedy Rady je 
radní jmenován na dobu zbývající do konce jeho členství v Radě ERÚ, nejvýše 
však na dobu 3 let.

• Jednání Rady ERÚ se řídí jednacím řádem. Rada rozhoduje hlasováním. Každý 
radní má jeden hlas. Usnesení rady je přijato, pokud pro něj hlasovali alespoň 
3 radní.

• Rada ERÚ se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě.

Rada Energetického regulačního úřadu

• Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D. - předseda Rady ERÚ
• Ing. Ladislav Havel - člen Rady ERÚ
• Ing. Martina Krčová, MBA - člen Rady ERÚ
• Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D. - člen Rady ERÚ
• Ing. Petr Kusý - člen Rady ERÚ 1.1.2001 - 7.2.2001



3. Státní energetická inspekce
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• Vládním nařízením č. 47 ze dne 16. září 1952 o státní energetické inspekci 
byla vládou republiky Československé zřízena Státní energetická inspekce 
(SEI). Účelem nařízení bylo účinněji zajišťovat hospodárné používání 
elektřiny a prohloubit kontrolu hospodaření elektřinou. Státní energetická 
inspekce byla zřízena při ministerstvu paliv a energetiky. 

• Novelou energetického zákona v roce 2011 přešla řada kompetencí v 
oblasti kontrolní činnosti na Energetický regulační úřad, a tím byla nově 
podle ustanovení § 93 odst. 1, stanovena působnost SEI, která kontroluje 
dodržování těchto zákonů: 
– zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
– zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných 

zdrojů, 
– zákona č. 526/1990 Sb., o cenách



3. Státní energetická inspekce

• Státní energetická inspekce je organizační složkou státu, je podřízena 
ministerstvu a člení se na ústřední inspektorát a územní inspektoráty. 
Územní inspektoráty jsou vnitřními organizačními jednotkami Státní 
energetické inspekce

• Od 1.1.2013 se kompetence a kontrolní činnost Státní energetické 
inspekce mění na základě nového zákona č. 165/2012 Sb., o 
podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů a na základě 
schválené novely zákona č. 406/2000 Sb., která nabude v převážné míře 
účinnosti od 1.1.2013 a jenž implementuje příslušné směrnice EU

• Novelou zákona č. 406/2000 Sb. se upravují a rozšiřují její kontrolní 
činnosti a oprávnění v oblasti kontroly otopných soustav, klimatizačních 
systémů, splnění požadavků na užití energie ve výrobcích, při využívání 
budov, energetické náročnosti budov, energetických auditů a 
energetických posudků2021 10 01 65AEM, Účastníci trhu s EE a jejich role



3. Státní energetická inspekce
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• Státní energetická inspekce je od 1. 1. 2013 v nové pozici z hlediska 
platnosti nového zákona č. 165/2012 Sb., kterým se mění původní 
podmínky pro podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů (dále jen POZE) v 
současné době stanovené zákonem č. 180/2005 Sb. Dále se do zákona č. 
165/2012 Sb. převádí ze zákona č. 458/2000 Sb. podpora elektřiny z 
druhotných zdrojů (dále jen DZE) a z vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla (dále jen KVET). Nově se také zavádí podpora tepla z 
obnovitelných zdrojů (dále jen TOZE). Dle oprávnění § 48 jí dané zákonem 
č. 165/2012 Sb. bude vykonávat kontroly v tomto nesmírně důležitém 
segmentu energetiky

• Státní energetická inspekce, která provádí kontroly na základě zákona č. 
526/1990 Sb. (zákon o cenách), v roce 2015 se zaměřila na kontroly 
velkých FVE, které měly v minulých letech měrnou roční výrobu vyšší než  
1 200 kWh/kWp. Tuto hodnotu stanovil Energetický regulační úřad



Kontrolní otázka 1

Je k realizaci projekt přinášející značnou úsporu energií.                        
Pro který z ní z níže uvedených subjektů bude největší užitek                   
z tohoto projektu ?

A. Operátor trhu
B. Provozovatel přenosové soustavy
C. Provozovatelé distribučních soustav
D. Výrobci
E. Obchodníci
F. Zákazníci
G. Agregátoři
H. Instituce – MPO, MŽP, ERÚ, SEI, ČIŽP
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Kontrolní otázka 1
Počet hodin se zápornými cenami
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Kontrolní otázka 2
Poslední výsledky aukcí OZE dávají ceny srovnatelné s cenami na trhu. 
Je ekologická výroba z OZE ekonomická ?

Podle červencového návrhu Evropské komise, „Fit for 55“, hrozí v 
důsledku uvedení příslušného klimatického balíčku do praxe takzvaná 
energetická chudoba třetině obyvatel EU, tedy desítkám až stovkám 
milionů lidí. V Česku jsou energetickou chodbou, tedy problémy s 
platbou účtů za elektřinu, plyn či teplo, v důsledku klimatického balíčku 
tedy ohroženy zhruba 3,5 milionu lidí. Finanční podpora ze strany vlády 
tak zřejmě bude nezbytností i v příštích letech. Problém je, že vláda 
podporu financuje z daní a z veřejného dluhu (a navýšený veřejný dluh 
jsou v zásadě jen budoucí daně), protože prakticky žádné jiné zdroje 
nemá. Dotace chudším domácnostem tak v praxi budou platit ze svých 
daní jejich spoluobčané, což výrazně zatíží zejména střední vrstvy. 
Situace se tak může stát sociálně neúnosnou a přejít v sociální 
konflikty, z nichž by těžily politické síly krajních extrémů. 
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Kontrolní otázka 2

Poslední výsledky aukcí OZE dávají ceny srovnatelné s cenami na 
trhu. Je ekologická výroba z OZE ekonomická ?
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Kontrolní otázka 3
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Životní prostředí je systém složený z přírodních, umělých a 
sociálních složek materiálního světa, jež jsou nebo mohou být s 
uvažovaným objektem ve stálé interakci. Je to vše, co vytváří 
přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka a je 
předpokladem jejich dalšího vývoje. Složkami je především 
ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.

Je výroba z OZE v souladu s definicí udržitelného rozvoje a 
definicí životního prostředí?



Kontrolní otázka 3
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• V tuzemských podmínkách je podle statistik 
ČEPS na 100 % výkonu z větru potřeba 400 % 
instalovaného výkonu a v případě 
fotovoltaiky dokonce 500 %. V létě se 
maximální výroba z fotovoltaiky pohybuje na 
úrovni 60 – 70 % instalovaného výkonu. V 
zimě je to na úrovni 20 % a méně. V zimě je 
navíc odpolední špička spotřeby již za tmy, 
což přínos fotovoltaiky v tomto období dál 
snižuje. U větrných elektráren je to obráceně. 
Ty dodávají méně elektřiny v létě. V průměru 
je to 25 % jejich instalovaného výkonu, což je 
dáno členitostí naší krajiny. Můžeme proto 
jen doufat, že těch 6000 MW se týká 
instalovaného výkonu, ale i tak bude potřeba 
vylidnit, zbourat a přeměnit Moravu cca od 
Ostravy do Brna v jedno "křemíkové pole„

• Dobrá zpráva – vinné sklípky stále budou

Je výroba z OZE v souladu s definicí udržitelného rozvoje a 
definicí životního prostředí?
• V květnu tohoto roku polostátní firma ČEZ 

oznámila, že plánuje do roku 2030 
vybudovat obnovitelné zdroje o výkonu 
6000 megawattů (MW), převážně 
fotovoltaických elektráren, a to primárně v 
Česku. Jde zhruba o trojnásobek výkonu 
Jaderné elektrárny Dukovany. ČEZ chce 
také pokračovat v útlumu využívání uhlí.



Vybraní účastníci trhu s elektřinou
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Papír myslí za Vás.
(Povinná vojenská služba)



Vybraní účastníci trhu s elektřinou

• MPO, Sekce energetiky
• Energetický regulační úřad
• Státní energetická inspekce
• Operátor trhu s elektřinou
• ČEPS, a.s.
• Power Exchange Central Europe, a. s.
• ENTSO-E - European Network of 

Transmission System Operators
• JAO - Joint Allocation Office
• Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
• Urząd Regulacji Energetyki
• SEPS, a.s.
• Operator Systemu Przesyłowego S.A.
• OKTE, a.s.
• European Energy Exchange AG
• Towarowa Giełda Energii S.A.
• EEXA - Abwicklungsstelle für

Energieprodukte AG

https://www.mpo.cz/cz/energetika/
http://www.eru.cz/
http://www.cr-sei.cz/
http://www.ote-cr.cz/
https://www.ceps.cz/
http://www.pxe.cz/
https://www.entsoe.eu

http://www.jao.eu/
http://www.urso.gov.sk/
https://www.ure.gov.pl/
http://www.sepsas.sk/ 
http://www.pse.pl/ 
https://www.okte.sk/
https://www.eex.com/
https://www.tge.pl/
http://www.exaa.at/
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Dotazy ?

• ???
• ???
• ???
• ???
• ???
• ???
• ???
• ???
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Jiří MICHALIK
Email  j.mic@volny.cz

GSM +420 724 205 350

Děkuji za pozornost
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