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Téma na úvod

Kontrolní otázky

1. Jaký je rozdíl mezi velkoobchodním a maloobchodním trhem ?

2. Popište rozdíl mezi registrovaným účastníkem trhu (RÚT) a 
subjektem zúčtování (SZ). Je subjekt zúčtování (SZ) zároveň také 
registrovaným účastníkem trhu (RÚT) ?

3. Popište krátkodobé trhy podle délky a charakteru dodávek
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Vše začínejte s myšlenkou na konec.
Peter Drucker, 

Sedm návyků vůdčích osobností

27.9.2019



Velkoobchod obecně

Trh nikde nezačíná a nekončí, je jen na vás kdy vstoupíte 
a vystoupíte.

(Neznámý trader, Internet)
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Velkoobchod obecně

• Velkoobchod je obchod prováděný ve velkém či větším měřítku a za 
účelem zabezpečení dalších obchodních transakcí mezi jednotlivými 
podnikatelskými subjekty na trhu (Business to Business, B2B), tzn. není 
primárně určen pro koncového spotřebitele. Může jít o obchod mezi 
výrobci a dalšími obchodníky nebo o obchod mezi obchodníky samotnými. 
Jedná se tedy v převážné míře o obchod, kdy se role prodávajícího a 
kupujícího se může velmi často měnit. V praxi to znamená, že každý 
z účastníků trhu se snaží mít  maximální počet partnerů, aby mohl co 
nejlépe své obchodní portfolio optimalizovat. Velkoobchodní ceny nejsou 
regulovány, jsou vždy nižší než ceny maloobchodní a mění se v reálném 
čase.

• Od maloobchodu se velkoobchod liší nejen povahou samotné transakce, 
ale i délkou dodávek, skladbou ceny a vyúčtováním dodávek. 
Velkoobchody s elektřinou jsou postaveny na pravidle „take or pay“, které 
znamená, že obě strany jsou povinny zaplatit za všechny dodávky a to i v 
případě, že nedojde k jejich faktické realizaci. 
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Velkoobchod obecně
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• Typický velkoobchod je poté realizován v podobě smlouvy, ve které má své 
závazky nejen dodavatel, ale i jeho odběratel, který se dopředu zavazuje v 
převzetí a uhrazení určitého objemu elektřiny v určitém termínu a tento 
závazek je zpravidla ručen sjednanou formou záruk (na rozdíl od 
koncového zákazníka v maloobchodě, který si může dovolit kdykoli zvolit 
jiného dodavatele).

• V energetické hantýrce je tento typ obchodu zpravidla označován jako 
„wholesale nebo trading“, v rámci kapitoly velkoobchodní trh dále jen VOT.



Maloobchod obecně

Nejlepší obchodníci se v proudu drží proto, že od trhu nic 
nechtějí. Jen se chytí příležitosti, kterou jim trh nabídne.

(Neznámý trader, Internet)
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Maloobchod obecně

2021 10 01 10AEM, Organizace obchodu s elektřinou

• Maloobchod je obchod prováděný za účelem zabezpečení spotřeby 
koncového spotřebitele. Může jít o obchod mezi výrobci a koncovými 
spotřebiteli,  obchodníky a koncovými spotřebiteli nebo dvěma 
obchodníky, z nichž jeden se zaměřuje na dodávky koncovým 
spotřebitelům . V tomto případě se role prodávajícího a kupujícího 
zpravidla nemění, výjimku tvoří optimalizace odběrového diagramu 
formou zpětného odkupu a možnost poskytování regulace, jinak řečeno 
kupující má zpravidla jediného partnera na úrovni velkoobchodu, jehož 
souhlasu podléhají i výše uvedené výjimky.  Skladba celkové ceny 
maloobchodních dodávek se od velkoobchodních cen zásadně liší a 
zahrnuje jak neregulované, tak státem regulované položky a ekologickou 
daň. Ceny jsou zpravidla stanoveny na období jeden rok, jak rovněž je 
zpravidla stanovena i délka období dodávek.

• V energetické hantýrce je tento typ obchodu zpravidla označován jako 
„retail nebo prodej“, v rámci kapitoly maloobchodní trh dále jen MOT. 
Pokud se veřejně diskutuje o trhu  s elektřinou, zpravidla se jedná o diskusi 
k této oblasti trhu týkající se dodávek konečným spotřebitelům a zejména 
pak domácnostem.



Podmínky přístupu na trh

100% věřím obchodu, který uzavírám.
(Neznámý trader, Internet)
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Podmínky přístupu na trh
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• Podmínky organice trhu jako takového jsou pak vymezeny zejména vyhláškou ERÚ 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., která stanoví:

a) podmínky přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám, rozsah zveřejňovaných 
informací pro umožnění přístupu k přenosové a k distribuční soustavě a způsoby řešení nedostatku 
kapacit v elektrizační soustavě,

b) termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s elektřinou a termíny uzavírání smluv a 
jejich registrace u operátora trhu,

c) postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,
d) rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek elektřiny 

a ostatních služeb, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek, včetně zúčtování 
a vypořádání regulační energie ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze,

e) postupy pro obstarávání regulační energie a způsoby zúčtování regulační energie,
f) organizaci krátkodobého trhu s elektřinou a vyrovnávacího trhu a způsoby jejich vypořádání,
g) pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek elektřiny,
h) termíny a postup při výběru dodavatele elektřiny,
i) postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru, 

neoprávněné distribuci a neoprávněném přenosu,
j) postup při zajištění dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance



Podmínky přístupu na trh
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Česká republika Polsko Slovensko
Celkový instalovaný výkon 
zdrojů 18 325 MW 35 594 MW 7 101 MW

Celková výroba elektrické 
energie v roce 2009 75 990 GWh 150 913 GWh 26 074 GWh

Celková spotřeba elektrické 
energie v roce 2009 68 606 GWh 148 718 GWh 27 386 GWh

Saldo zahraniční výměny 
v roce 2009

- 13 644 GWh
(převaha exportu)

- 2 195 GWh
(převaha exportu)

1 312 GWh 
(převaha importu)

Počet obyvatel v roce 2009 10 506 800 38 167 329 5 396 168
Energetický zákon vydán 
v roce 2000 1997 2004

Otevření trhu v roce 2002 2007 2005

Plně otevřený trh od roku 2006

V 2010 roce je trh 
otevřen z 80%, 

stále je dotována 
skupina domácností

2007

Počet licencí na obchod s 
elektřinou 312 317 361

Pořadí země dle indexu CPI v 
2011 v regionu EU + západní 
Evropa podle metodiky 
Transparency International

57 41 66



Registrace účastníků trhu
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• S ohledem na uplatnění model regulovaného přístupu k sítím (rTPA), jsou 
ve smyslu energetického zákona povinni se zaregistrovat u operátora trhu 
všichni:

a) držitelé licence na obchod s elektřinou 
b) držitelé licence na distribuci elektřiny 
c) držitel licence na přenos elektřiny 
d) držitelé licence na výrobu elektřiny 
e) oprávnění zákazníci, kteří mění poprvé svého dodavatele elektřiny

• Postup registrace je standardizován, registrovaným účastníkem trhu (dále 
jen RÚT) stává každý účastník trhu s elektřinou, který je registrován v 
systému operátora trhu (tzn. má zaveden kmenový záznam v CS OTE), je 
mu operátorem trhu přiděleno registrační číslo (ID RÚT) a kód EAN (13ti 
místný).



Odpovědnost za odchylku
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• S ohledem na specifický charakter elektrické energie jako produktu, je 
dalším krokem nového účastníka trhu volba režimu odpovědnosti za 
odchylku, na základě kterého jsou následně uzavírány a zúčtovány 
konkrétní smlouvy o dodávkách elektrické energie. Jedná se tyto dva 
základní režimy odpovědnosti:
1. Režim vlastní odpovědnosti za odchylku (SZ)
2. Režim přenesené odpovědnosti za odchylku (RUT)

• Právě režim odpovědnosti za odchylku je rozhodujícím znakem 
umožňujícím rozlišení, zda realizované obchodní transakce jsou realizovány 
na VOT a MOT. 

• V případě, že účastník trhu s elektřinou nezvolí žádný z režimů 
odpovědnosti za odchylku, je jeho odchylka posuzována jako neoprávněný 
odběr elektřiny z elektrizační soustavy nebo jako neoprávněná dodávka 
elektřiny do elektrizační soustavy a podléhá odpovídajícímu postihu.



Srovnání VOT a MOT
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Velkoobchodní trh s elektřinou Maloobchodní trh s elektřinou
Vztah k operátorovi trhu SZ RÚT
Režim odpovědnosti 
za odchylku Vlastní odpovědnost za odchylku Přenesená odpovědnost za odchylku

Účast na organizovaném 
krátkodobém trhu Ano, mohou se účastnit Ne, nemohou se účastnit

Typ dodávek Standardní produkty nebo diagramy Diagramy

Zajištění dodávek Minimální kauce 5 mil. Kč + zajištění obchodů dle 
pravidel RM OTE Na základě smlouvy mezi smluvními stranami

Způsob vyhodnocení 
a zúčtování odchylek

Odchylky  dodávky jsou stanoveny vůči smluvním 
hodnotám pro každý den a každou hodinu a jsou 

zúčtovány jednotným způsobem OTE

Vyhodnocení a zúčtování odchylek je provedeno 
na základě smlouvy mezi smluvními stranami; ke 

každému účastníkovi MOT je jednoznačným 
způsobem přiřazen SZ přebírající odpovědnost 

za odchylku

Počet obchodních partnerů Každý ze SZ může mít libovolný počet obchodních 
partnerů OPM RÚT je přiřazen jediný SZ

Změna obchodních partnerů SZ mohou libovolně dodavatele či odběratele Konečný spotřebitel může měnit dodavatele jen 
s určitým časovým odstupem podle zákona

Zajištění přenosu, distribuce, 
systémových služeb Není součástí smlouvy

Je součástí smluvních ujednání ve výši 
stanovené cenovým výměrem ERÚ, konečný 

spotřebitel je rovněž plátcem příspěvku na OZE 
a KVET a ekologické daně z elektřiny



Dlouhodobé, krátkodobé trhy a trhy s 
regulační energií

Poznám a akceptuji, kdy trh ztratil POTENCIÁL.
(Neznámý trader, Internet)
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Velkoobchodní trhy

• Velkoobchodní trh lze obecně trhy rozdělit podle délky a charakteru 
dodávek na tři základní trhy s energií:
a) Trhy s dlouhodobými produkty jsou trhy, kde se realizují obchody s 

dodávkou elektřiny na období delší jeden měsíc a více. 
b) Krátkodobé trhy jsou trhy, kde se realizují obchody s dodávkou 

elektřiny elektřinou v rozmezí několika hodin až několika dnů, 
maximálně však na období jednoho týdne. 

c) Trh s regulační energií jsou trhy, kde se realizují obchody za účelem 
řešení stavů nerovnováhy mezi smluvně zajištěnými a skutečně 
realizovanými dodávkami a odběry elektřiny v elektrizační soustavě   

• Charakteru a délce dodávek pak zpravidla v praxi odpovídá i vnitřní 
organizace a specializace obchodu u velkých energetických společností
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Trhy s dlouhodobými produkty

• Z hlediska dlouhodobosti nejsou obchody na těchto trzích nijak omezeny, 
ale s ohledem na velmi obtížné stanovení ceny se obvykle obchoduje na 
dobu max. dvou let. Obchodují se zpravidla standardizované produkty a 
méně časté jsou dodávky na základě diagramů.

• Parametr ceny však není jen jediným důvodem nízkého počtu realizace 
těchto typů obchodů. Významnou roli hraje i otázka finančního zajištění a 
M2M. Výsledné rozhodnutí o nákupu/prodeji je řešením úlohy 
optimalizace potřeb nákupu/prodeje, míry rizika a možnosti zmrazení 
značné hotovosti na zajištění. Obchody na trhu s dlouhodobými produkty s 
elektřinou se uskutečňují na základě smluv mezi subjekty zúčtování a 
nejčastějším v praxi používaným standardem je EFET
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Krátkodobé trhy

• Po podpisu smlouvy o zúčtování odchylek, má každý ze subjektů zúčtování 
možnost podepsat s OTE i smlouvy o vstupu na krátkodobý trhu s 
elektřinou, který OTE organizuje. Základní pravidla organizace 
krátkodobého trhu s elektřinou jsou uvedena v Pravidlech trhu  a 
účastníkem těchto trhů může být pouze SZ, nemůže být RÚT . 

• Veškeré obchody probíhající na organizovaném krátkodobém trhu s 
elektřinou jsou vůči sobě anonymní. Místem dodání a místem odběru 
obchodované elektřiny na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou 
je elektrizační soustava ČR nebo zahraniční elektrizační soustava v případě 
organizování krátkodobého trhu s elektřinou společně pro tržní oblast 
České republiky a okolní tržní oblasti.
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Krátkodobé trhy
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• Po podpisu smlouvy o zúčtování odchylek, má každý ze subjektů zúčtování 
možnost podepsat s OTE i smlouvy o vstupu na krátkodobý trhu s 
elektřinou, který OTE organizuje. Základní pravidla organizace 
krátkodobého trhu s elektřinou jsou uvedena v Pravidlech trhu  a 
účastníkem těchto trhů může být pouze SZ, nemůže být RÚT . 

• Veškeré obchody probíhající na organizovaném krátkodobém trhu s 
elektřinou jsou vůči sobě anonymní. Místem dodání a místem odběru 
obchodované elektřiny na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou 
je elektrizační soustava ČR nebo zahraniční elektrizační soustava v případě 
organizování krátkodobého trhu s elektřinou společně pro tržní oblast 
České republiky a okolní tržní oblasti.

• Podle délky a charakteru dodávek se jedná o následující krátkodobé trhy 
s elektřinou:
a) Blokový trh
b) Denní trh
c) Vnitrodenní trh



Blokový trh

• Blokový trh je trh, kde se obchodují dodávky s denními krátkodobými 
kontrakty v tzv. blocích. 

• Produkty bloků jsou standardního charakteru - Base, Peak, Off peak. 
Minimální obchodovatelná úroveň je 1 MW v hodinách časového období 
bloku. 

• Poptávky a nabídky na blokový trh je možno podávat nejdříve 30 dní před 
obchodním dnem v závislosti na obchodním bloku a sjednání 
dodávky/odběru elektřiny probíhá spojením nabídky s poptávkou. 

• Ukončení obchodování na blokovém trhu je ve 13:00 hodin, v den před 
dnem dodávky. Protistranou obchodu, tzn. i finančního vypořádání je OTE. 
Po obchodování s produktem následuje fyzická dodávka a produkt je 
finančně vypořádán standardním způsobem za cenu uskutečněného 
obchodu následující pracovní den po dni dodávky. 

• V roce 2010 dosáhl objem obchodů na blokovém trhu 23 GWh (v roce 
2018 to bylo 17 GWh).
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Denní trh

• Denní trh, velmi často také označovaný jako spotový trh, je trh dodávek 
organizovaný v den před dnem dodávky. 

• Denní trh organizuje operátor trhu ve spolupráci s organizátorem denního 
trhu s elektřinou v okolní tržní oblasti 

• Denní trh je koncipován jako aukce na základě obdržených nabídek a 
poptávek elektřiny na 24 obchodních hodin následujícího dne. 

• Nabídky a poptávky jsou podávány na tento trh v EUR a v této měně 
probíhá i sesouhlasení. 
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Denní trh

• Na základě obdržených nabídek a poptávek jsou pro jednotlivé obchodní 
hodiny stanoveny výsledky denního trhu v členění:
a) výsledný přenos elektřiny do zahraničí nebo ze zahraničí v případě 

propojení tržní oblasti České republiky a okolní tržní oblasti,
b) výsledná dosažená cena elektřiny na denním trhu,
c) zobchodovaná množství elektřiny

• Vypořádání obchodů uzavřených na denním trhu je finančně vypořádáno 
následující pracovní den po dni dodávky standardním způsobem 
sjednaným ve smlouvě o přístupu na tento trh v místě podání objednávky 
na realizaci spotové operace (OTE, PXE, OKTE)
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Vnitrodenní trh

• Vnitrodenní trh - je organizován OTE pro jednotlivé hodiny uvnitř 
obchodního dne. Pro daný obchodní den je v 15.00 hodin předcházejícího 
obchodního dne otevřen pro všechny hodiny daného obchodního dne a lze 
na něm zadávat a akceptovat nabídky na dodávku nebo odběr elektřiny. 

• Vnitrodenní trh je uzavírán postupně po jednotlivých hodinách, doba 
uzavírky nabídek na dodávku nebo odběr elektřiny pro jednotlivé 
obchodní hodiny je 1 hodina před danou obchodní hodinou. Vypořádání 
obchodů uzavřených na vnitrodenním trhu zahrnuje operátor trhu do 
systému vyhodnocování a zúčtování odchylek.
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Časového uspořádání trhu s elektřinou
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Příklad časového schématu 
mezinárodního tradera

• 6:50 Zahájení obchodování  na OTC (brokerských) platformách  TFS, GFI, 42Fin
• 7:30 Zahájení obchodování na TGE
• 8:00 Zahájení zadávání denních obchodů na OTE a OKTE
• 8:30 Zveřejnění denních CBC u CAO
• 9:00 Ukončení zadávání denních objednávek CBC  u CAO
• 9:00 Zahájení obchodování na PXE, EEX
• 9:30 Zveřejnění výsledků denních aukcí CBC u CAO
• 10:30 Zveřejnění výsledků denních obchodů na TGE
• 11:00 Ukončení  zadávání denních obchodů na OTE, PXE a OKTE
• 11:40 Zveřejnění výsledků denních obchodů na OTE a OKTE
• 13:30 Ukončení v IS TSO
• 13:40 Zveřejnění informace, zda nominace na přes-hraniční přenosy (scheduling) proběhla           

úspěšně
• 14:30 Ukončení oprav nominací v IS TSO v případě neshody nominací na přes-hraniční přenosy
• 15:30 Zahájení intraday obchodování. Konkrétní hodinu intradenního obchodování je možné 

uzavírat 2h před začátkem dané obchodované hodiny
• 16:00 Ukončení obchodování na PSE
• 16:30 Ukončení obchodování na TGE
• 17:00 Ukončení obchodování na obchodování  na OTC (brokerských) platformách  TFS, GFI, 42Fin
• 17:30 Ukončení obchodování na EEX
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Trh s regulační energií

• Základním účelem trhu s regulační energií je bilanční řešení stavů 
nerovnováhy elektřiny v elektrizační soustavě. Iniciátorem trhu a současně 
jednou z protistran Provozovatel přenosové soustavy (PPS), společnost 
ČEPS. Elektřina opatřená provozovatelem přenosové soustavy je: 
a) regulační energie vzniklá aktivací podpůrných služeb (PpS) 
b) elektřina nakoupená na vyrovnávacím trhu s regulační energií, který 

organizuje OTE
c) elektřina nakoupená ze zahraničí

• Regulační energie vzniklá aktivací podpůrných služeb může být 
poskytována pouze na výrobních blocích, které mají certifikaci pro 
poskytování jednotlivých podpůrných služeb. Dodávky elektřiny jako 
regulační energie zúčtuje operátor trhu poskytovatelům podpůrných 
služeb na základě smlouvy o dodávce regulační energie.
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Trh s regulační energií
• Vyrovnávací trh (VT) je trh organizovaný operátorem trhu s elektřinou, 

kde poptávající/nabízející stranou je ČEPS s cílem zajisti regulační energii 
potřebnou k vyrovnání systémové odchylky. Účastníci trhu mají možnost 
nabídnout volný výkon 1 hodinu před začátkem každé dodávky,  čas 
uzavření VT je 30 minut před začátkem dodávky obchodní hodiny. Nabízet 
na vyrovnávacím trhu lze regulační energii kladnou i zápornou. 
Vyrovnávacího trhu se mohou účastnit i RÚT, avšak se souhlasem subjektu 
zúčtování, který převzal odpovědnost za jejich odchylku, a na základě 
smlouvy o přístupu na vyrovnávací trh s OTE. Provozovatelem přenosové 
soustavy přijatá nabídka na regulační energii je vyhodnocena jako 
regulační energie uskutečněná a vypořádání obchodů uzavřených na 
vyrovnávacím trhu zahrnuje operátor trhu do standardního systému 
vyhodnocování a zúčtování odchylek.
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Trh s regulační energií
• Elektřina nakoupená ze zahraničí – tuto elektřinu obstarává PPS na 

základě smluv se SZ po předchozí dohodě s příslušným zahraničním 
provozovatelem přenosové soustavy nebo sám zahraniční provozovatel 
přenosové soustavy a to pouze v případě, není-li ani po opakované 
poptávce zajištěn dostatek podpůrných služeb. U smluvních přenosů 
elektřiny ze/do zahraničí a smluvních přenosů elektřiny do zahraničí je 
subjektem, který potvrzuje správnost údajů z těchto smluv pro účely 
vyhodnocování odchylek a který má odpovědnost za odchylku od 
smluveného salda zahraničních výměn, vždy ČEPS. Smluveným saldem 
zahraničních výměn je rozdíl mezi přenosem elektřiny ze zahraničí a 
přenosem elektřiny do zahraničí; saldo je záporné, pokud je smluvní 
doprava elektřiny do zahraničí větší než smluvní doprava elektřiny ze 
zahraničí; v opačném případě je saldo kladné. Vypořádání dodávek 
elektřina nakoupená ze zahraničí zahrnuje operátor trhu do standardního 
systému vyhodnocování a zúčtování odchylek u daného SZ.
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Velikost trhu

6.11.2018 31

V roce 2017 bylo v systému OTE registrováno v podobě domácích (vnitrostátních) 
realizačních diagramů 69 % prodané, resp. 78 % nakoupené elektřiny, což znázorňují 
obrázky 2 a 3. Celkový objem vnitrostátních dvoustranných obchodů prostřednictvím 
realizačních diagramů dosáhl v roce 2017 hodnoty 100,0 TWh.
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Velikost trhu

6.11.2018 32

V roce 2018 byl dosažen objem obchodů na krátkodobých trzích s elektřinou 
organizovaných operátorem trhu ve výši 23,46 TWh, což představuje třetinu tuzemské
netto spotřeby elektřiny. V rámci projektu registrace všech odběrných míst bylo v CS 
OTE do konce roku 2018 zaregistrováno přibližně 60 % odběrných míst, přičemž do 
konce roku 2019 je plánováno, že jednotliví provozovatelé distribučních soustav v 
systému operátora trhu dokončí registraci všech cca 5,9 mil. odběrných míst.
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Dlouhý, krátký, bystrozraký

Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si 
pamatovat, chytrý musí vymýšlet.

(Jan Werich)

AEM, Organizace obchodu s elektřinou2021 10 01 33



Dlouhý  x  krátký

• Dlouhá pozice (long position) příslušné série power futures znamená, že 
účastník trhu nakoupil power futures a dosud nedošlo k vypořádání, tzn. 
že vypořádání se uskuteční v budoucnosti. Jestliže se cena elektřiny 
zvyšuje, hodnota dlouhé pozice se také zvyšuje. Pokud se jedná o jedinou 
takovou pozici, obchodník spekuluje na růst hodnoty power futures.

• Krátká pozice (short position) příslušné série power futures znamená, že 
účastník trhu prodal power futures a dosud nedošlo k vypořádání, tzn. že 
vypořádání se uskuteční v budoucnosti. Jestliže se cena elektřiny zvyšuje, 
celková hodnota krátké pozice se snižuje. Pokud se jedná o jedinou 
takovou pozici, obchodník spekuluje na pokles hodnoty power futures. 
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Futures

• Obchody typu forvard, kdy se jedná o dodávky na základě diagramu nebo 
standardních produktů,  které jsou po dodávce finančně vypořádány za 
cenu uskutečněného obchodu. Za forvardy jsou považovány standardně 
všechny OTC obchody a dále pak obchody uzavřené na blokovém a 
spotovém trhu

• Obchody typu futures, kdy se jedná o dlouhodobé dodávky na základě 
standardních produktů obchodovaných na energetické burze. Jedná se o 
obchodní transakce, které mohou být spojené s fyzickou dodávkou 
(deriváty s podkladovým aktivem) nebo jen čistě s finančním plněním 
(deriváty bez podkladového aktiva nebo taky finanční deriváty).

2021 10 01 35AEM, Organizace obchodu s elektřinou



Obchody a jejich zúčtování

• Dodávky typu „own use“, kdy se jedná o fyzické dodání komodity za 
účelem prodeje nebo užívání komodity a u nichž se očekává, že budou 
vypořádány dodáním komodity. Tyto dodávky jsou standardně zúčtovány, 
tzn. faktura za fyzické dodání elektřiny je zaúčtována do výsledku 
hospodaření v okamžiku fyzické dodávky

• Dodávky typu „trading“, kdy se jedná o smlouvy na dodávky komodity, 
které opravňují jednu ze smluvních stran se finančně vypořádat, ať už 
v penězích nebo pomocí jiného finančního nástroje. Tyto dodávky splňují 
definici derivátu z hlediska účetnictví , což prakticky to znamená, že  se 
provádí  denní zúčtování cenových změn (M2M) a konečné zúčtovaní v 
průběhu fyzického vypořádání včetně registrace u OTE v průběhu 
splatnosti těchto kontraktů
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Schéma členění vnitřní organizace 
obchodu s elektřinou
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Trading  x  prodej (own use)

• Situace považované za finanční vypořádání, které odlišují dodávky typu 
„trading“ od dodávek typu „own use“ jsou následující:
a) Možnost finančního vypořádání místo fyzické dodávky
b) Praxe ukončovat podobné kontrakty prodejem kontraktu, uzavřením 

pozice jiným kontraktem nebo finančním vypořádáním
c) Praxe vypořádání podobných kontraktů odebráním a prodejem 

komodity v průběhu krátkého období za účelem generování zisku 
z krátkodobých pohybů cen komodity

d) Komodita je pohotově směnitelná za hotovost
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Časová hodnota elektřiny
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Časová hodnota elektřiny
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Hedging - zajištění obchodů 
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• Mezinárodní standard finančního výkaznictví IAS 39 vymezuje dva základní 
druhy zajišťovacích vztahů uplatňované v obchodě s elektřinou:
– Zajištění reálné hodnoty, což je expozice vůči změnám reálné hodnoty 

zachyceného podkladového aktiva, která je přiřaditelná určitému riziku 
a která může ovlivnit zisk či ztrátu – forvardy a futures

– Zajištění peněžních toků, což je zajištění expozice vůči změně 
peněžních toků, která je přiřaditelná určitému riziku zachycených aktiv 
či závazků nebo vysoce pravděpodobné předpokládané operace, která 
může ovlivnit zisk nebo ztrátu – zabezpečení kurzových rizik

• V praxi to znamená, že obchodníci na VOT ponechávají pozice otevřené 
pouze do té míry a do té doby, jakou mají stanovenu za přípustnou ze 
strany řízení rizik. Poté jsou povinni pozice uzavřít a to i za cenu ztrát. Jen 
tak lze zabránit prohlubování ztrát hodnoty svěřeného portfolia 
při případném dalším poklesu cen na trhu.



Korelace, žádná práce
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Korelace, žádná práce
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Korelace, žádná práce
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Korelace, žádná práce
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Údaje z 1.1.2018



Korelace, žádná práce
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Údaje z 25.9.2019



Dotazy ?

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

GSM +420 724 205 350

Děkuji za pozornost
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