


Bilaterální smlouvy
EFET 
smlouvy

Brokerské 
obchody

Burzovní 
obchody

Jednorázové smlouvy pro 
jednotlivé transakce někdy
existují i rámcové.

Standard 
rámcové 

smlouvy pro 
bilaterální 
obchod s 
elektřinou.

Zprostředkované 
bilaterální 
obchody.

Obchody vůči 
centrální 

protistraně.

• Zálohové platby

• Garance (bankovní) plateb

• Smluvní pokuty

• Tržní ocenění expozice a 
vypořádání vzájemných 
pohledávek

• Rating, bankovní garance

• Maržové smlouvy

Tržní vypořádání 
vzájemných 
pohledávek na 
denní bázi

Vzrůstající požadavky na řízení rizik
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Původní 
náklady na 

1MW dodávky

Ztráta na 1MW 
dodávky

čas čas 

ce
na

 €
/M

W
h

Původní transakce

Náhradní obchod

Riziko vzrůstu cen nese odběratel

Rozdíl ceny náhradního 
obchodu a původní ceny

Cena obchodu

Doba dodávky v hodinách

Ztráta na 1MWvýkonu = Doba dodávky * Rozdíl cen 



Původní 
náklady na 

1MW dodávky

Ztráta na 1MW 
dodávky

čas čas 

ce
na

 €
/M

W
h

Původní transakce

Náhradní obchod

Riziko poklesu cen nese dodavatel

Rozdíl ceny náhradního 
obchodu a původní ceny

Cena obchodu

Doba dodávky v hodinách

Ztráta na 1MWvýkonu = Doba dodávky * Rozdíl cen 



Hodinový přírůstek rizika = MW * cena

časová osa

druhý měsíc dodávkyprvní měsíc dodávky

5. den 
fakturace

20. den 
platba

Expozice z titulu dodávky během prvního měsíce

Expozice z titulu 
dodávky během 
druhého měsíce

Expozice z titulu 
dodávky během 
druhého měsíce

Hodnota 
expozice v €
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Účastník 
obchodování

Licence na vypořádáníBurzovní licence

(Clearing Member)

Transakce1

Převzetí k vypořádání2

Platby3

3

Nominace/scheduling4

4

Bilanční skupina



Řízení rizik vypořádacím centrem
• Maržový systém (Initial margin, margin call)
• Mark-to-market (Variable margin)

Clearingoví členové

Clearingový fond

Záruka 
burzy
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(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

€/MWh

1. den 2. den

€30/MWh
€28/MWh

€27/MWh
€25/MWh



Obchodník A

Obchodník C

Obchodník B

BURZA
Obchodník vstupuje 
na burzu, vkládá 
initial margin
€300’000

Obchodník vstupuje 
na burzu, vkládá 
initial margin
€300’000

Obchodník vstupuje 
na burzu, vkládá 
initial margin 
€300’000

Burza inkasuje od obchodníků 
initial margin:

A: €300’000

B: €300’000

C: €300’000



Obchodník A

Obchodník C

Obchodník B

BURZAKupuje 1MW roční 
kontrakt (8760 MWh) 
za  €30/MWh.

Prodává 1MW roční 
kontrakt (8760 MWh) 
za  €30/MWh

Není aktivní.

Burza na konci dne přeceňuje (M2M) 
portfolia obchodníků:

A: (€28-€30)*8760MWh = €-17‘520

B: (€30-€28)*8760MWh = €17‘520

C: nemá otevřenou pozici

Burza provádí finanční vypořádání na 
bankovní účty obchodníků:

A: Debetuje účet o €-17‘520,-

B: Připisuje na účet €17‘520,-

C: Žádný pohyb na účtu



Obchodník A

Obchodník C

Obchodník B

BURZAVyhlásil úpadek, 
odchází z burzy, 
dostává zpět initial
margin €291‘240,-

Není momentálně 
aktivní.

Kupuje 1MW roční 
kontrakt (8760MWh) 
za €27/MWh.

Burza uzavírá otevřenou pozici 
Obchodníka A. Nabízí energii A k prodeji.  
Obchodník C souhlasí s jejím nákupem za 
cenu €27/MWh.

Burza provádí konečné přecenění (M2M) 
a vypořádání s obch. A. :

A: (€27-€28)*8760 = €-8‘760,-

Burza používá initial margin složený 
obchodníkem A:

A: €300‘000 - €8‘760 = €291‘240,-

... a tuto marži vrací obchodníkovi A.

… ale ještě není konec dne...



Obchodník A

Obchodník C

Obchodník B

BURZAJiž neobchoduje, 
vztahy s burzou 

vyřešeny.

Již nic 
nezobchodoval.

Již nic 
nezobchodoval.

Burza na konci dne přeceňuje (M2M) 
portfolia obchodníků:

B: (€28-€25)*8760MWh = €26‘280,-

C: (€25-€27)*8760MWh = €-17‘520

Burza provádí finanční vypořádání na 
bankovní účty obchodníků:

B: Připisuje na účet €26‘280,-

C: Debetuje účet o €-17‘520,-

Zbytek €-8‘760,- je hrazen z initial margin
obchodníka A.



Obchodník A

Obchodník C

Obchodník B

BURZA
Initial margin: €-300‘000,-
1. den M2M: €-17‘520,-
Vrácené IM: €291‘240,-

Ztráta: €-26‘280,-

Initial margin: €-300‘000,-

1. den M2M: €17‘520,-
2. den M2M: €26‘280,-
Zisk: €43‘800,-

Initial margin: €-300‘000,-

2. den M2M: €17‘520,-
Ztráta: €-17‘520,-

Burza drží initial margin 
obchodníků B a C:

B: €300‘000,-

C: €300‘000,-
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Množství (MWh)

Nabídka

Poptávka

Jednotlivé objednávky

Poptávaný objem 
objednávek při dané 

ceně

Uspokojené objednávky Odmítnuté objednávky



CEE

Španělsko

Itálie

Velká Británie

Francie

Skandinávie

Německo

Objemy v TWh

OTC Burzovní obchody

6’190
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359

1’028
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🇭🇺

🇩🇪
DE-HU

9-IV-
2014

21-IX-
2015

30-VI-
2017

28-VI-
2019

30-VI-
2021

DE 34,00 29,47 30,78 48,80 72,20

DE-CZ -0,85 0,00 0,37 2,80 2,40

CZ-SK 0,85 2,40 2,20 1,30 1,90

SK-HU 8,60 8,78 7,20 6,90 0,70

HU 42,65 40,65 40,55 59,80 77,20

DE-HU 8,65 11,18 9,77 11,00 5,00 




