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Abstrakt 

Bakalárska práca sa zaoberá návrhom úsporných opatrení v oblasti elektrickej energie 

pre firmy v Českej republike. Najskôr definuje niekoľko základných pojmov týkajúcich 

sa danej problematiky akými sú burza, hodinový diagram spotreby, apod. Neskôr 

popisuje trh s elektrickou energiou, definuje situáciu v Českej republike a zaoberá sa 

vznikom, vývojom a aktuálnou situáciou na burze PXE. Hlavných zámerom je predložiť 

konkrétne návrhy úsporných opatrení pri nákupe tejto komodity pre firmy v Českej 

republike a definovať ich použitie v praxi.   

 

Abstract 

Bachelor thesis deals with the proposal of economical measures in the field of electric 

energy for companies in the Czech Republic. First, it defines basic terminology 

regarding the topic, e.g. stock exchange, hourly off-take diagram, etc. Then it describes 

electric energy market, it defines the situation in the Czech Republic and it focuses on 

formation, development and current situation on the PXE energy exchange. The main 

objective is to provide concrete suggestions of economical measures while buying this 

commodity for the companies in the Czech Republic and to define their practical use. 
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Úvod  

Práve túto tému pre svoju bakalársku prácu som si vybral z niekoľkých dôvodov.  

Človek v dnešnom svete nedokáže bez elektriny fungovať a stretáva sa s ňou všade. Je 

to komodita, ktorá ovplyvňuje do značnej miery celý náš život a človek minie nemalé 

finančné prostriedky za využívanie tohto zdroja energie. Je teda určite na mieste, aby 

sme vedeli za čo platíme, kam všade naše peniaze putujú a prečo je tomu tak.  

Ďalším faktorom ovplyvňujúci výber tejto témy je liberalizácia trhu s elektrinou, ktorá 

začala v roku 2004. Otvorenie tohto trhu prinieslo mnoho noviniek, mnoho možností 

a príležitostí pre podnikanie v tejto oblasti a ešte dnes sa stretávame s tým, že ani 

najväčší spotrebitelia tejto komodity často nepoznajú svoje možnosti pri jej nákupe. 

Práve preto som sa vo svojej práci zameral na veľkých spotrebiteľov tejto komodity 

a analyzoval všetky dostupné prostriedky pre optimalizáciu nákupu elektriny.  
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1 Ciele bakalárskej práce a metódy spracovania 

1.1 Vymedzenie globálneho cieľa a parciálnych cieľov  

1.1.1 Globálny cieľ 

Globálnym cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť úsporné opatrenia pri nákupe 

elektrickej energie pre firmy v Českej republiky.  

Pre dosiahnutie tohto cieľa som si stanovil nasledujúce parciálne ciele.  

 

1.1.2 Parciálne ciele 

Prvým parciálnym cieľom je analyzovať kritéria pri výbere vhodného dodávateľa. 

Druhým parciálnym cieľom je analyzovať a porovnať formy nákupu elektriny. 

Tretím parciálnym cieľom je analyzovať možnosti zabezpečenia ceny elektriny 

pomocou  finančných derivátov. 

Štvrtým parciálnym cieľom je deskripcia a analýza efektu tzv. „agregovaného dopytu“. 

Piatym parciálnym cieľom je analýza výhod nákupu tzv. „zelenej elektriny“. 

 

1.2 Metodika 

V práci boli použité nasledujúce metódy: 

- analýza, 

- deskripcia, 

- komparácia.   
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2 Charakteristika trhu s elektrickou energiou v ČR 

2.1 Účastníci trhu s elektrickou energiou 

Podľa energetického zákona definujeme nasledujúcich účastníkov trhu s elektrickou 

energiou: 

1. výrobca elektriny, 

2. prevádzkovateľ prenosovej ústavy, 

3. prevádzkovateľ distribučných sústav, 

4. operátor trhu, 

5. obchodníci s elektrinou, 

6. zákazníci. 

 

2.1.1 Výrobca elektriny 

Výrobca môže na základe oprávnení prevádzkovať zariadenie na výrobu elektrickej 

energie. Toto zariadenie je uspôsobené na premenu rôznych foriem energie na elektrinu. 

Právom výrobcu je hlavne pripojiť zariadenie k ES, pokiaľ vlastní licenciu na výrobu 

elektrickej energie a splňuje podmienky pripojenia k PS alebo k DS, a tiež dodávať 

energiu prostredníctvom PS alebo DS. Základnými povinnosťami výrobcu sú: 

- riadiť sa pokynmi technického dispečingu PPS a PDS, 

- poskytovať potrebné údaje PPS a PDS, 

- umožniť a uhradiť inštaláciu meracieho zariadenia PPS alebo PDS, 

- inštalovať a prevádzkovať u novo budovaných výrobní zariadenie pre 

poskytovanie podporných služieb od stanoveného výkonu.
1
 

 

 

 

                                                 
1
 CHEMIŠINEC, I., aj. Obchod s elektřinou, s. 26 
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Graf 1: Vývoj výroby elektriny v ČR v rokoch 2007 – 2011 (Prevzaté z
2
) 

 

Z grafu 1 môžeme vidieť, že dominantné postavenie z hľadiska výroby elektrickej 

energie majú parné elektrárne nasledované elektrárňami jadrovými. V roku 2011 

pribudol nový zdroj v podobe fotovoltaiky.  

 

2.1.2 Prevádzkovateľ prenosovej sústavy 

Prenosovou sústavou rozumieme vzájomne prepojený súbor vedení a zariadení 400 kV, 

220 kV a vybraných vedení a zariadení 110 kV slúžiacich k zaisteniu prenosu elektriny 

po celom území Českej republiky a prepojeniu s elektrizačnými sústavami susedných 

štátov.
3
 

V Českej republike pôsobí ako výhradný PPS akciová spoločnosť ČEPS na základe 

licencie na prenos elektriny udelenej ERÚ podľa Energetického zákona. Úlohou ČEPS 

je uskutočňovať činnosti akými sú systémové služby, prenosové služby, podporné 

služby, dispečerské riadenie, zahraničná spolupráca a technická infraštruktúra.
4
 

 

                                                 
2
 ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2011. ERÚ, 2012, [online] 

3
 CHEMIŠINEC, I., aj. Obchod s elektřinou, s. 29 

4
 O společnosti. ČEPS, a.s., 2011, [online] 
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2.1.2.1 Systémové služby 

Systémovými službami rozumieme predovšetkým kvalitu a spoľahlivosť dodávky 

elektriny. Kvalitou rozumieme hlavne parametre frekvencie a napätia, zatiaľ čo 

spoľahlivosť dodávky značí jej neprerušenosť v odberných miestach z PS a to ako nad 

určený počet výpadkov, tak nad určenú dobu výpadku.  

Systémové služby sú spoplatnené a sú súčasťou ceny za elektrinu. Za túto službu platia 

všetci spotrebitelia týchto služieb a to ako zákazníci, tak aj výrobcovia pripojení k ES. 

Peniaze za SyS sú prostredníctvom prevádzkovateľov regionálnych DS a výrobcov 

platené ČEPS. Suma je stanovená ERÚ.
5
 

 

2.1.2.2 Prenosové služby 

Prenosové služby sú základnou činnosťou ČEPS. Podstatou týchto služieb je zaistiť 

prenos elektrickej energie z miest výroby do mies spotreby a to v rámci ČR ale aj do 

a zo zahraničia.
6
 

 

2.1.2.3 Podporné služby 

Rozumieme nimi prostriedky pre zaistenie systémových služieb. Vďaka PpS je možno 

korigovať rozdiely medzi odberom a výrobou. Je to vlastne činnosť fyzických alebo 

právnických osôb pre zaistenie prevádzkovania ES a pre zaistenie dodávky elektriny. 

Každý subjekt, ktorý je pripojený do ES má práva ponúkať PpS.
7
 

Medzi tieto služby patrí napríklad: 

- primárna regulácia frekvencie (f) bloku,  

- sekundárna regulácia výkonu (P) bloku, 

- terciárna regulácia výkonu (P) bloku, 

- zmena zaťaženia a ďalšie.
8
 

                                                 
5
 Systémové služby. ČEPS, a.s., 2011, [online] 

6
 Přenosové služby. ČEPS, a.s., 2011, [online] 

7
 Podpůrné služby. ČEPS, a.s., 2011, [online] 

8
 Podpůrné služby. Skupina ČEZ, 2013, [online] 
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2.1.2.4 Dispečerské riadenie 

Zahrňuje: 

- prípravu prevádzky ES,  

- operatívne riadenie prevádzky ES,  

- hodnotenie prevádzky ES. 

Medzi hlavné úlohy dispečerského riadenia patrí spolupráca s výrobcami elektriny, 

riadenie spolupráce s okolitými prevádzkovateľmi PS, alebo zaisťovanie spoľahlivého 

prenosu elektriny pri dodržovaní kvalitných parametrov elektriny.  

Prostriedky, ktoré využíva operatívne dispečerské riadenie sú dispečerské pokyny, 

technické prostriedky a obchodné postupy, ktoré zahŕňajú hlavne aktiváciu podporných 

služieb.
9
 

 

2.1.2.5 Zahraničná spolupráca 

ČEPS ako PPS spolupracuje na základe bilaterálnych zmlúv s prevádzkovateľmi PS 

v Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Slovensku, Maďarsku a Slovinsku.
10

 

 

2.1.2.6 Technická infraštruktúra 

Jedná sa o kompletnú infraštruktúru PS. Táto sa začala rozvíjať do dnešnej podoby 

v roku 1919. Do tejto doby existovali spravidla lokálne výrobne elektrickej energie iba 

pre vlastnú spotrebu. Funkciu vznikajúcej PS charakterizoval propagačný materiál 

z roku 1924 vydaný Zemským úradom na zvelebovanie živností v Brne: „Úkolem 

soustavné elektrizace jest vybudovati na území československého štátu uzavřený řetězec 

velkoelektráren, zřízený na pramenech přírodní energie, to jest jednak na dolech, jednak 

na velkých vodních silách tak, aby umožňovaly, pracujíce do společné sítě, hospodárný 

rozvod elektrické energie v potřebném množství v celém státě.“
11

 

 

                                                 
9
 Dispečerské řízení. ČEPS, a.s., 2011, [online] 

10
 Zahraniční spolupráce. ČEPS, a.s., 2011, [online] 

11
 Technická infrastruktura. ČEPS, a.s., 2011, [online] 
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2.1.3 Prevádzkovateľ distribučnej sústavy 

PDS je vlastníkom licencie na distribúciu a nadväzuje na činnosť PPS. DS je súbor 

zariadení, ktorý slúži na dopravu elektriny z PS alebo zo zdrojov zapojených priamo do 

nej spotrebiteľom. Súčasťou DS sú aj ochranné, zabezpečovacie, informačné a riadiace 

systémy. Jedná sa o zariadenia s napätím 110 kV a nižším.
12

 DS môžeme ešte ďalej 

rozdeliť na regionálne a lokálne DS.  

 

2.1.3.1 Regionálne distribučné sústavy 

Tieto sú priamo napojené k PS. V dnešnej dobe poznáme na území ČR tri regionálne 

DS: 

- ČEZ Distribuce 

- E.ON Distribuce 

- PREdistribuce
13

 

 

 

Obr. 1: Územná pôsobnosť regionálnych PDS (Prevzaté z
14

)  

 

 

 

                                                 
12

 BENČEK, K., aj. TRH S ELEKTŘINOU - Úvod do liberalizované energetiky, s. 50 
13

 CHEMIŠINEC, I., aj. Obchod s elektřinou, s. 30 
14

 Jak zjistím ke které distribuční soustavě elektřiny patřím a mohu si zvolit jinou?. TZB-info. 2001-2013, 

[online] 
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Tab. 1: Počet zákazníkov pripadajúcich na jednotlivých regionálnych PDS (Prevzaté z
15

] 

       

             

2.1.3.2 Lokálne distribučné sústavy 

Lokálne DS nie sú priamo pripojené k PS, ale sú pripojené k niektorej z regionálnych 

DS. Tvoria vlastne určitú podmnožinu regionálnych DS. Lokálne DS majú rôzne 

veľkosti od veľmi malých až po bývalé areály veľkých priemyselných aglomerácii.
16

 

 

2.1.4 Operátor trhu  

OTE, a.s. je akciová spoločnosť založená štátom, nezávislá na ostatných účastníkoch 

trhu s elektrinou a je jediným držiteľom licencie na činnosti operátora trhu. Jej činnosť 

spočíva v zúčtovaní a vo vysporiadaní odchýlok, finančnom zaistení jednotlivých 

subjektov, organizovaní trhu s elektrinou a poskytovania technického zázemia pre 

zmenu dodávateľa.  

Medzi základné aktivity OTE patrí: 

- organizovať krátkodobý trh s elektrinou a spolu s PPS aj vyrovnávací trh 

s regulačnou energiou, 

                                                 
15

 ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2011. ERÚ, 2012, [online] 
16

 CHEMIŠINEC, I., aj. Obchod s elektřinou, s. 30 
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- vyhodnocovať odchýlky na celom území ČR a tieto vyhodnotenia predávať 

subjektom zúčtovania (každý SZ musí mať s OTE uzavretú zmluvu o zúčtovaní) 

a PPS, 

- na základe vyhodnotenia týchto odchýlok zaistiť zúčtovanie a vysporiadanie 

odchýlok subjektov zúčtovania,  

- informovať PPS alebo PDS o neplnení platobných povinností zo strany 

účastníkov trhu a SZ voči OTE,  

- spracovávať rôzne mesačné a ročné správy, bilancie a štatistiky.
17

 

 

2.1.5 Obchodníci s elektrinou 

Obchodníkom s elektrinou môže byť ako fyzická tak aj právnická osoba, ktorá má 

licenciu na obchod s elektrinou. Obchodník s elektrinou nakupuje túto komoditu za 

účelom jej ďalšieho predaja.  

Obchodník s elektrinou má právo na dopravu určitého objemu elektrickej energie, ak 

má uzavretú zmluvu o prenosu a distribúcii elektriny a tiež na nákup elektriny od 

držiteľov licencie na výrobu a od držiteľov licencie na obchod a predávať elektrinu 

ostatným účastníkom tohto trhu. 

 

 

Graf 2: Podiel jednotlivých SZ na spotrebe elektriny v ČR v roku 2011 (Prevzaté z
18

) 
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2.1.6 Zákazníci 

Zákazník (konečný odberateľ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá túto elektrinu iba 

spotrebováva. Každý zákazník v ČR má právo na pripojenie svojho odberného 

elektrického zariadenia k PS alebo k DS a takisto nakupovať elektrinu od držiteľov 

licencie na výrobu a od držiteľov licencie na obchod s elektrinou.
19

 Vďaka úplnému 

otvoreniu trhu s elektrickou energiou má každý zákazník právo zvoliť si slobodne 

a podľa vlastného uváženia dodávateľa tejto komodity.  

 

 

Graf 3: Kumulovaný počet registrovaných zmien dodávateľa od roku 2007 (Prevzaté z
20

) 
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2.2 Typy trhov s elektrickou energiou 

2.2.1 Dlhodobé organizované trhy 

Jedná sa o obchody s dodávkou elektriny dlhšou ako jeden mesiac, obvykle však nie 

viac ako na 3 roky. V ČR prebieha tento obchod na Českomoravskej komoditnej burze 

Kladno (ČMKBK) a na energetickej burze PXE. Vzhľadom k dominantnému 

postaveniu energetickej burzy PXE nebudem ďalej burze ČMKBK venovať pozornosť.  

Kontrakty v rámci dlhodobých trhov môžeme rozdeliť na: 

1) Futures, 

2) Forwards, 

3) Opcie, 

4) Contract for Difference. 

 

2.2.1.1 Futures 

Jedná sa o dohodu dvoch strán uskutočniť obchod štandardizovaného množstva 

elektriny  za danú cenu k danému dátumu. Kupujúci futures kontraktu sa zaväzuje 

odobrať dané množstvo elektriny v stanovenej dobe a za určitú cenu a naopak 

predávajúci futures kontraktu sa zaväzuje túto elektrinu za totožných podmienok dodať. 

Na niektorých burzách sa predpokladá fyzické dodanie, inde sa jedná výhradne 

o finančné vysporiadanie. Takýto kontrakt typu futures sa každý deň finančné 

vysporadúva – prebieha takzvaný clearing.  

 

2.2.1.2 Forwards 

Tieto kontrakty sa často uzatvárajú aj mimo burzu. Na rozdiel od kontraktov futures pri 

kontraktoch typu forwards nedochádza k zúčtovaniu každý deň.
21

 Tieto kontrakty 

prinášajú výhody ale aj nevýhody pre zúčastnené strany. Vďaka tomu, že sa môžu 

uzatvárať zmluvne aj mimo burzu, môžu si účastníci kontraktu dohodnúť ľubovoľné im 

vyhovujúce parametre tohto obchodu. Na druhej strane nemôže byť kontrakt zrušený 
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a ani prevedený na tretiu stranu bez vzájomnej dohody oboch strán. Hrozí tiež riziko 

nedodržania zmluvných podmienok.
22

 

 

2.2.1.3 Opcie 

Jedná sa o právo kupujúceho získať elektrinu v dopredu dohodnutej dobe za stanovenú 

cenu. Toto právo kupujúci môže ale nemusí uplatniť. Za toto právo ale musí 

predávajúcemu platiť opčnú prémiu. Naopak tiež existuje opcia, kedy vzniká 

predávajúcemu právo elektrinu predať za dopredu dohodnutých podmienok, kedy toto 

právo môže a nemusí uplatniť. Takisto on v tomto prípade platí kupujúcemu opčnú 

prémiu za dané právo. Opcie poznáme americké a európske. U americkej opcie môže 

byť právo na nákup, resp. predaj elektriny uplatnené kedykoľvek počas životnosti tejto 

opcie. U opcie európskej je možné toto právo uplatniť len v deň splatnosti opcie.  

 

2.2.1.4 Contract for Difference (CfD) 

Používa sa v priestoru trhu s elektrinou kde existujú oblasti, ktoré majú s ohľadom na 

technologické obmedzenia v elektrizačnej sústave spotové ceny rôzne od systémových. 

Vďaka CfD si zafixujeme cenu a platíme pevnú čiastku. Je vhodné používať tento 

kontrakt za predpokladu, že vieme predikovať vývoj cien.
23

 

 

2.2.2 POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. - www.pxe.cz 

Burza na ktorej sa obchoduje elektrická energie. S pojmom „burza“ sa môžeme stretnúť 

v takmer celej kontinentálne Európe ( taliansky „Borsa“, francúzsky „Bourse“…) Ide o 

označenie zhromaždenia ľudí, ktorí uskutočňujú obchod, teda nákup a predaj určitého 

tovaru, ktorý sa na trhu fyzicky nenachádza. Jedná sa o stret ponuky a dopytu po 

veľkom množstve určitého zastupiteľného tovaru za určitých podmienok.
24
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Power Exchange Central Europe bola založená v júli roku 2007, umožňuje obchodovať 

elektrickú energiu s miestom dodania v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku. 

Burza poskytuje anonymné obchodovanie so štandardizovanými produktmi so 

zaisteným vysporiadaním. PXE je dcérinou spoločnosťou Burzy cenných papierov 

Praha a je súčasťou skupiny CEE Stock Exchange Group.
25

 

Osoby oprávnené k burzovým obchodom na PXE sú buď členovia burzy, alebo 

právnické osoby zriadené zákonom za účelom regulácie trhu komodít alebo vytváranie a 

ochraňovania hmotných rezerv. Člen burzy musí určiť jednu alebo viacero fyzických 

osôb za svojho zástupcu (makléra), ktorý bude v mene firmy obchody uzatvárať.  

Obchodov sa môžu zúčastňovať aj osoby, ktoré majú oprávnenie k výrobe, alebo 

spracovaniu tovaru, ktorý je predmetom daného obchodu a to za určitých podmienok. 

Tieto osoby sa ale môžu zúčastniť len prostredníctvom dohodcu, ktorý je 

sprostredkovateľom burzových obchodov a je menovaný burzovou komorou.
26

 

Významnými účastníkmi obchodov na PXE sú napríklad ČEZ, a.s., CZECH COAL, 

a.s., E.ON ENERGY TRADING SE, SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s., ČESKÁ 

SPOŘITELNA, a.s. a 39 ďalších spoločnosti.
27

 

Predmetom obchodu na PXE je elektrická energia o hodinovom výkone 1 MW vo 

všetkých hodinách všetkých dní dohodnutého dodávkového obdobia. Miestom dodanie 

sú elektrizačné sústavy Českej republiky, Slovenska a Maďarska.  

- Komoditné futures s fyzickým vysporiadaním 

o V tomto prípade ide o záväzok dodania alebo zaplatenia určitého počtu 

MWh  počas daného obdobia. Toto obdobie môže byť ročné, štvrťročné 

alebo mesačné.  

- Komoditné futures s finančným vysporiadaním 

o Ak sa jedná o finančné vysporiadanie, ide o záväzok finančného 

vyrovnania rozdielov v cene predmetu obchodu po celú dobu 
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stanoveného obdobia. Toto obdobie je rovnako ako u fyzického 

vysporiadanie ročné, štvrťročné alebo mesačné.  

- Spotové kontrakty 

o Pri spotových kontraktoch sa jedná o dodanie alebo zaplatenie určitého 

množstva elektrickej energie pre konkrétny dodávkový deň. Ide o 

kontrakty denné a hodinové 

Produkty môžeme potom ešte rozdeľovať podľa typu dodávky 

- Base Load 

o Jedná sa o všetky dni dodávkového obdobia 

- Peak Load 

o V tomto prípade ide o časové rozpätie od pondelka do piatku v čase o 

8:00 do 20:00 v dodávkovom období 

Konkrétne produkty sa potom značia nasledovne. 

- P PXE CZ BL M06-12 

o P označuje fyzické vysporiadanie, v prípade finančného by figurovalo F, 

o PXE je označenie burzy, 

o CZ je označenie pre Českú republiku, pre Slovensko sa používa SK a 

Maďarsko HU, 

o BL je označenie produktu Base Load, Peak Load je potom PL, 

o M06 – 12 označuje dodávkové obdobie, ktorým je v tomto prípade 6. 

mesiac roku 2012. V prípade štvrťročného kontraktu sa vyskytuje 

písmenko Q (napríklad Q04-12 ako štvrté štvrťrok roku 2012) a ak ide o 

kontrakt ročný, značí sa CAL (napríklad CAL-15 pre celý kalendárny 

rok 2015).
28

 

 

2.2.3 Krátkodobé organizované trhy 

Organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou patrí medzi základné aktivity OTE a 

spolu s PPS organizuje tiež vyrovnávací trh s regulačnou energiou. 
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2.2.3.1 Organizovaný blokový trh s elektrinou 

V tomto prípade je možné podávať ponuky a dopyt na jednotlivé obchodné bloky a to 

až 5 dní pred dňom dodávky. Aktuálne sa obchodujú bloky typu Base (0:00-24:00 

hod.), Peak (8:00-20:00 hod.) a Offpeak (0:00-8:00 hod.; 20:00-24:00 hod.) 

 

2.2.3.2 Organizovaný denný trh s elektrinou 

Tento trh má najväčšiu likviditu. Ponuku a dopyt na tomto trhu je možné podávať v deň 

D-1 a uzatvára sa 1 hodinu pred dodávkou alebo odberom elektriny.  

 

2.2.3.3 Organizovaný vnútro denný trh s elektrinou 

Tento trh sa otvára v deň D-1 a je možné ponúkať a dopytovať elektrinu ešte 1,5 hodiny 

pred realizáciou obchodu.  

 

 

Graf 4: Množstvo zobchodovanej elektriny – predaj, resp. nákup (GWh; %) spracované v systému 

OTE v roku 2011 (Prevzaté z
29

) 

 

2.2.3.4 Vyrovnávací trh s regulačnou energiou 

Tento trh organizuje OTE v spolupráci s ČEPS.  Obchoduje sa tu kladná a záporná 

regulačná energia. Je tu podávaná neakceptovaná ponuka a dopyt z VDT, ale aj ďalšie 

ponuky a dopyt. Účelom obchodovania na VT je krytie vzniknutých odchýlok.
30
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Graf 5: Celkové ročné objemy odchýlok SZ a regulačnej energie (GWh, resp. mil. CZK) 

zaúčtované v IS OTE v roku 2011 (Prevzaté z
31

) 
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2.3 Štruktúra ceny elektrickej energie 

Cena elektrickej energie je rozdelená na regulované platby a platby sa vlastnú odobranú 

elektrinu, ktorá sa inak nazýva silová elektrina. Výška regulovaných platieb je 

každoročne určovaná rozhodnutím ERÚ.  

 

2.3.1 Regulované platby za dopravu elektriny 

2.3.1.1.1 Cena za distribúciu 

Pokrýva fixné náklady PDS a platí sa pevná cena bez ohľadu na množstvo odobranej 

elektriny. Jej výška záleží od hodnoty hlavného ističa. Ďalej táto zložka zahŕňa cenu za 

dopravenú MWh, ktorá sa môže ďalej deliť na cenu vo vysokom a v nízkom tarife. 

 

2.3.1.1.2 Cena za systémové služby 

Zahŕňa náklady PPS na nákup podporných služieb od jednotlivých výrobcov elektriny.  

 

2.3.1.1.3 Cena za podporu výkupu elektriny 

Jedná sa o obnoviteľné zdroje a kombinovanú výrobu elektriny a tepla. Toto súvisí so 

vstupom ČR do EU, kedy sa ČR zaviazala podporovať tento typ výroby elektriny 

s ohľadom na jeho ekologickosť. Výrobné náklady sú ale vyššie, preto sú z časti 

pokrývané z tohto poplatku.  

 

2.3.1.1.4 Cena za činnosť OTE 

Táto zložka pokrýva náklady spoločnosti, ktorej činnosť bola popísaná už vyššie. 
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Daň z elektriny 

Jedna sa o tzv. ekologickú daň vyplývajúcu zo záväzkov k Európskej únii. Daň odvádza 

dodávateľ Colnej správe hromadne za všetkých zákazníkov.
32

 

 

2.3.1.1.5 Silová elektrina 

Cena za silovú elektrinu je jediná neregulovaná zložka ceny elektriny. Je daná 

nákupnou cenou elektriny, ktorá je stanovená trhom a samozrejme maržou dodávateľa.  

Pre lepšiu predstavu o tom, ktorá zložka má aký podiel na celkovej cene elektriny, 

uvádzam graf 6. Jednotlivé percentuálne zloženie sa môže samozrejme líšiť u rôznych 

dodávateľov vzhľadom na rôzne ceny silovej elektriny. 

 

 

Graf 6: Zloženie ceny elektriny (Prevzaté z
33

) 
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2.4 Hodinový diagram spotreby 

Hodinový diagram spotreby mapuje odber spotrebiteľa a zaznamenáva tento odber 

každú hodinu. Dá sa teda povedať, že diagram spotreby za kalendárny rok je 8760 čísel 

zaznamenaných v programe Excel. V tabuľke 2 môžeme vidieť časť takéhoto diagramu. 

 

Tab. 2: Vzor odberového diagramu (Prevzaté z
34

) 

Datum / Hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.11.2012 0,047 0,038 0,053 0,056 0,31 0,697 0,676 0,731 

2.11.2012 0,043 0,042 0,054 0,05 0,271 0,695 0,715 0,713 

3.11.2012 0,05 0,037 0,049 0,036 0,033 0,047 0,03 0,034 

4.11.2012 0,046 0,048 0,033 0,047 0,037 0,035 0,041 0,025 

5.11.2012 0,049 0,045 0,041 0,061 0,277 0,71 0,67 0,671 

 

Tieto dáta z excelovského súboru môžeme využiť na zostavenie grafu. Príklad dvoch 

kvalitatívne rozdielnych diagramov môžeme vidieť v kapitole 3.4 na grafe 11 a grafe 

12. Výkyvy na grafe sa nazývajú peaky. Čim markantnejšie peaky sú, tzn. čím väčší je 

rozdiel medzi minimálnymi a maximálnymi hodnotami odberu, tým je diagram „horší“ 

a pre spotrebiteľa elektrina drahšia. To isté platí pre frekvenciu týchto peak. Čím 

častejšie sa objavujú, tým je diagram „horší“.  
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2.5 Súčasný stav na trhu s elektrickou energiou v ČR 

Súčasná situácia na trhu s elektrickou energiou pripomína tak trochu chaos. Od 

liberalizácie tohto trhu ubehol relatívne krátky čas, ktorý ale priniesol veľké zmeny 

v Českej republike. Nastal neuveriteľný rozmach podnikania v tejto sfére a veľká 

voľnosť, ktorú ale z môjho pohľadu na 100% využíva len strana ponuky.  

Počet obchodníkov s elektrinou sa znásobil a to aj vďaka tomu, že získať licenciu na 

obchodovanie práve s touto komoditou je relatívne jednoduché a samotná činnosť 

obchodníkov s elektrinou nie je nijak prísne regulovaná. Konkurencia v tejto sfére je 

naozaj obrovská, čo z pohľadu spotrebiteľa prinieslo mnoho výhod. Marže dodávateľov 

sú dnes relatívne minimálne, pretože pri tom množstve spoločností, ktoré elektrinu 

ponúkajú, musia byť naozaj draví, aby klienta získali a to častokrát aj za cenu 

minimálnych ziskov a riskantných obchodov. Veľa obchodníkov sa drží na trhu vďaka 

rôznym špekulatívnym obchodom, ktoré im umožňujú ponúknuť spotrebiteľom často až 

skoro nulové marže. Stretávame sa s tým, že obchodníci používajú tie najdravejšie 

spôsoby akvizície, ako je napríklad tzv. „door to door“ predaj, aby pritiahli zákazníka 

na svoju stranu a uspeli v obrovskej konkurencii. Klient má často pocit, že dostáva 

naozaj maximum za najmenšiu možnú cenu.  

Z môjho pohľadu tomu tak ale nie je. Samozrejme neberiem v úvahu domácnosti, ktoré 

si vyberajú dodávateľa len na základe ceny, a pokiaľ niekomu na dvere zaklope 

obchodný zástupca iného dodávateľa a ponúkne o 10% nižšiu cenu akú majú na faktúre, 

často podpíšu novú zmluvu bez toho, aby si vôbec poriadne overili o akého dodávateľa 

ide.  

V prípade firiem, ktoré už majú väčšie odbery, by to ale malo byť inak. Firmy sú na 

dodávke elektriny existenčné závislé a je to pre nich nemalý náklad. Často sa môžeme 

stretnúť s tým, že majú platených zamestnancov, energetikov, ktorí majú na starosti 

optimalizáciu nákladov tohto druhu. Napriek tomu je ale stále obrovské množstvo 

firiem, ktoré napriek veľkým odberom nekladú dostatočný dôraz na celkový výber 

dodávateľa a vôbec celý proces nákupu elektriny. Celý otvorený model trhu s elektrinou 

dáva aj samotným spotrebiteľom širokú paletu možností ako optimalizovať nákup 
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elektriny a prispôsobiť si ho presne svojim potrebám, málokto to ale dokáže využiť 

naozaj na 100%.  
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3 Návrhy úsporných opatrení pri nákupe elektrickej energie 

pre firmy v ČR 

V tejto časti sa budem zaoberať práve možnosťami nákupu elektrickej energie 

z pohľadu veľkých firiem (nad 1 GWh/rok), ktorých činnosť a celá prevádzka je 

energeticky náročná. U týchto spoločnosti tvoria platby za elektrickú energiu veľkú časť 

prevádzkových nákladov a preto je v ich najlepšom záujme tieto náklady minimalizovať 

a tým zvýšiť zisky. Čo všetko môže ovplyvniť výslednú cenu elektriny a ako zvoliť 

vhodnú stratégiu sa pokúsim zanalyzovať v následných kapitolách.  

 

 

Obr. 2: Model väzieb na trhu s elektrinou (Prevzaté z
35

) 
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Ako môžeme vidieť na obr. 2 vzťahy a väzby na trhu s elektrinou nie sú jednoduché. Na 

trhu je nemalý počet subjektov, medzi ktorými sú ako finančné, tak aj informačné toky, 

toky fyzickej elektriny a rôzne iné. Pre naše potreby si ale tento model zjednodušíme a 

vytýčime subjekty a toky, ktoré sú pre našu analýzu primárne.  

 

 

Obr. 3: Zjednodušený model väzieb na trhu s elektrinou (Vlastná tvorba) 

 

Tento zjednodušený model zobrazený na obrázku 3 je zameraný na zákazníka. 

Z pohľadu konečného spotrebiteľa sú ostatné subjekty pre jeho rozhodovanie o tom kde 

a ako nakúpiť elektrinu nepodstatné. Veľa subjektov je na trhu s elektrinou samozrejme 

nepostradateľnou súčasťou a bez nich by tento systém vôbec nemohol fungovať, ale 

zákazník ich nemusí vôbec vnímať. Napríklad PPS, alebo PDS. Zákazník vie, že sú na 

trhu, vie že sú nevyhnutní, vie že za nich platí, ale nič z toho nezasahuje do jeho 
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rozhodovania o forme nákupu elektriny a nič z toho výslednú cenu ani neovplyvní. Za 

ich služby síce platí, ale keďže ide o regulované zložky ceny, nemôže spraviť nič pre to, 

aby ich výšku ovplyvnil.  

Ako som už popisoval v teoretickej časti, jedinou zložkou, ktorú môže konečný 

spotrebiteľ ovplyvniť je cena silovej elektriny. Z tohto pohľadu môžu do jeho 

rozhodovacieho procesu zasahovať subjekty znázornené na obrázku a vďaka týmto 

subjektom môže ovplyvniť výslednú cenu.  

Dodávateľ určuje svoju maržu alebo napríklad dobru splatnosti faktúr a je vlastne 

určitým ručiteľom za to, že elektrinu firma dostane. Pomocou burzy alebo OTE sa môže 

firma rozhodnúť, či bude nakupovať dlhodobé, alebo krátkodobé produkty. Banka 

ponúka rôzne finančné deriváty, pomocou ktorých môže firma napríklad zafixovať cenu 

elektriny dlho dopredu. A konečne ostatný spotrebitelia, s ktorými sa môže firma spojiť 

a vytvoriť tzv. agregovaný dopyt.  
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3.1 Analýza kritérií pri výbere vhodného dodávateľa 

Na prvom mieste prichádza otázka, akého dodávateľa zvoliť. Vďaka liberalizácii trhu 

s elektrinou nastal neuveriteľný rozmach v obchodu s touto komoditou a k 1.1. 2013 

registroval ERÚ ohromných 360 licencii na obchod s elektrinou.
36

 Veľa spotrebiteľov 

má pocit, že jedinou otázkou, ktorá rozhoduje pri výbere dodávateľa elektriny je cena. 

Predsa len ide o „tovar“, ktorý má rovnakú kvalitu bez ohľadu na to, kto nám ho dodá. 

To je určite pravda, každopádne čo sa týka výberu vhodného dodávateľa, je potrebné 

zamerať sa aj na iné aspekty.  

 

3.1.1 Kredibilita 

Kredibilita a solventnosť je podľa mňa najdôležitejší faktor pri výbere vhodného 

dodávateľa a pomôže nám výber zúžiť na pár najsilnejších subjektov. Prečo je tomu 

tak? Získať licenciu na obchod s elektrinou je relatívne jednoduché. Keď napríklad 

porovnáme podmienky na získanie licencie v bankovom sektore a podmienky na 

získanie licencie v obchode s elektrinou, ide o neuveriteľný rozdiel. Samozrejme 

chápem, že banka musí byť regulovaná prísnejšie, ale voľnosť ktorú majú obchodníci 

s elektrinou zo strany legislatívy a zo strany ERÚ je naozaj veľká. O to viac by mal byť 

opatrný samotný spotrebiteľ a dôkladne zvážiť, koho si vyberie ako dodávateľa snáď 

najdôležitejšej suroviny do svojho podniku.  

V zozname aktuálnych obchodníkov s elektrinou môžeme nájsť veľa subjektov 

s právnou formou s.r.o., ktoré majú základný kapitál 200 000 Kč. Ako môže takáto 

spoločnosť ručiť za svoje záväzky voči odberateľom, ktorý ročne nakupujú elektrinu 

v rádoch desiatok miliónov korún? Určite by bolo vhodné spresniť, ako vlastne títo 

obchodníci fungujú a ako je možné, že napriek tomu, že nedisponujú veľkým kapitálom, 

sú schopní uskutočňovať obchody za milióny korún.  

Je tomu tak vďaka určitým cyklom vo vývoji cien elektriny. Cena elektrickej energie od 

čias liberalizácie buď dlhodobo stúpala, alebo dlhodobo klesala (viď graf 10). Tento 
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trend vlastne využívajú skoro všetci obchodníci s elektrinou. Ale zákazník na to môže 

tvrdo doplatiť.  

Už v minulosti sme boli svedkami tohto javu. V tej dobe bol trend opačný ako dnes. 

Zatiaľ čo od júla 2008 ceny elektriny až na malé výnimky neustále klesajú, do tohto 

dátumu to bolo presne naopak. Ceny elektriny rástli a práve toho využívali obchodníci. 

Princíp bol jednoduchý. Obchodníci nakupovali elektrinu na burze a v súlade 

s pravidlami vysporiadania tak inkasovali od burzy každý deň nemalé čiastky. Takisto 

zmluvy s konečnými spotrebiteľmi uzatvárali až s určitým časovým odstupom po tom, 

ako elektrinu nakúpili na burze. Princíp bol teda jasný. Nakúpili elektrinu napríklad 

10.1.2008 za tržnú cenu cca 60 EUR/MWh, zmluvu s konečným spotrebiteľom 

uzatvorili 1.7.2008, kedy bola tržná cena cca 70 EUR/MWh a zisk je teda evidentný. 

Samozrejme tento cenový skok je skôr výnimkou, ale v princípe to tak fungovalo aj pri 

menších rastoch ceny.  

Problém ale nastal v júli 2008, kedy sa naraz prepadli ceny elektriny a to spôsobilo pre 

obchodníkov nemalé až likvidačné straty. Ukážkovým prípadom bola spoločnosť 

Moravia Energo, ktorá mala významné postavenie na Českom trhu. Na tento prepad 

cien elektrickej energie nedokázala flexibilne zareagovať a jej otvorené pozície na burze 

PXE jej priniesli neúnosné straty a následný krach. Čo táto skutočnosť znamená pre 

zákazníka? Pokiaľ dodávateľ z nejakých dôvodov (napríklad z dôvodu krachu) prestane 

dodávať spotrebiteľovi elektrickú energiu, využije tento služieb dodávateľa poslednej 

inštancie.  

Dodávateľ poslednej inštancie je subjekt na trhu s elektrinou, ktorý má v zákonom 

stanovených prípadoch povinnosť dodávať elektrinu zákazníkom za ceny stanovené 

ERÚ. Môžu ho využiť zákazníci v prípade, že ich aktuálny dodávateľ stratil schopnosť 

dodávať elektrinu.
37

 Týchto služieb môže využívať do doby, kedy si nevyberie nového 

dodávateľa.  

V prípade Moravia Energo dopadli klienti tejto spoločnosti dobre. Síce museli nejakú 

dobu platiť vysoké ceny práve dodávateľovi poslednej inštancie, následne ale uzavreli 

zmluvy s novými dodávateľmi už za spadnuté tržné ceny a vlastne vďaka týmto 
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udalostiam ušetrili. Doplatila na to ale clearingová banka a ďalšie subjekty, ktoré mali 

s Moravia Energo finančné vzťahy. Čo by sa ale stalo, ak by sa trend otočil dnes?  

V dnešnej dobe je trend presne opačný ako v prípade obdobia pred júlom 2008. Ceny od 

tej doby klesajú, až na výnimky akými boli napríklad udalosti okolo jadrovej elektrárne 

vo Fukušime. Takisto túto skutočnosť využívajú dnešný obchodníci. V realite to 

funguje tak, že uzatvárajú s klientmi zmluvy na dodávku elektrickej energie za aktuálne 

tržné ceny. Tieto kontrakty sú samozrejme uzatvárané vždy až na určité budúce 

obdobie. Túto elektrinu ale obchodník zaistenú nemá a dodatočne ju nakupuje na 

spotovom trhu. Keďže cena elektriny neustále klesá je jasné, že v budúcnosti ju nakúpi 

vždy lacnejšie ako keď ju „predával“. Tento trend ale nebude trvať večne a už dnes je 

cena skoro na minimálnej možnej úrovni. V týchto dňoch sa cena elektriny dokonca 

pohybuje na svojich 8 ročných minimách. 

Čo sa ale stane ak nastanú podobné udalosti ako v roku 2008 a trh sa zo dňa na deň 

otočí a elektrina začne skokovo zdražovať? Koľko z 360 obchodníkov by takéto 

udalosti prežilo? Keď skrachovala Moravia Energo, konečný spotrebiteľ na to 

nedoplatil. Ale čo by sa stalo teraz?  

Predstavme si fiktívnu stredne veľkú firmu A, a.s., ktorá nakúpila práve v tejto dobe 

elektrickú energiu na rok 2014 za cenu na úrovni 45 EUR/MWh (40 EUR/MWh cena 

na burze, 5 EUR/MWh marža dodávateľa, odchýlky, diagram). Vnímame samozrejme 

len silovú energiu a regulované zložky vzhľadom k ich nemennej povahe zanedbávam. 

Firma nakupovala 10 GWh a najlepšiu cenu ponúkol XY energy, s.r.o. a to je jediné, čo 

spoločnosť zaujímalo.  

V priebehu februára 2014 ale elektrina neočakávane skokovo zdražela na 60 

EUR/MWh. Risk management spoločnosti XY, s.r.o. bol laxný, poprípade vôbec 

neexistoval, spoločnosť nereagovala včas na udalosti a samozrejme nedostatočná 

kredibilita spoločnosť zničila. Spoločnosť A, a.s. spadla do dodávky dodávateľa 

poslednej inštancie a hneď na to vypísala výberové konanie na nového dodávateľa. 

Medzitým cena stúpla o ďalších 5 EUR/MWh a spoločnosť poučená zo zlého výberu 

nedôveryhodného dodávateľa uzavrela zmluvu so spoločnosťou ČEZ. Nakúpila 8 GWh 

za cenu 70 EUR/MWh (65 EUR/MWh cena na burza, 5 EUR/MWh marža dodávateľa, 
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odchýlky, diagram). Pre zjednodušenie zanedbávam obdobie, kedy firma odoberala 

elektrinu za ceny stanovené ERÚ od dodávateľa poslednej inštancie. ČEZ figuroval aj 

v pôvodnom výberovom konaní, ale ponúkol cenu o 0,5 EUR/MWh horšiu, ako 

spoločnosť XY energy a preto neuspel.  

V tabuľke 3 tak môžeme vidieť aké straty firma zaznamenala a ako by to vyzeralo, ak 

by hneď zvolila solventného dodávateľa. Môžeme vidieť, aké alternatívy firma pri 

nákupe elektrickej energie mala a aké riziko pre ňu vyplývalo pri voľbe dodávateľa bez 

dostatočnej kredibility. Ak by si hneď zvolila kvalitného dodávateľa, zaplatila by 

o 125 000 CZK viac, čo je pri danom objeme relatívne malá čiastka ktorú ale treba brať 

ako určitú investíciu do istoty, ktorú daný obchod prináša. Na rozdiel od toho, ak sa 

firma pozerala len na finančnú stránku veci a uzavrela zmluvu s firmou, ktorá ponúkla 

najlepšiu cenu ale nakoniec skrachovala, prišla firma A, a.s. o 4 875 000 Kč, nehovoriac 

o ďalších nákladoch spojených s administratívou pri výbere nového dodávateľa 

a ostatných aj nefinančných nákladoch.  

 

Tab. 3: Cenový dopad krachu dodávateľa na konečného spotrebiteľa (Vlastná tvorba) 

 

Cena za elektrinu 

zaplatená XY 

energy 

Cena za 

elektrinu 

zaplatená ČEZ 

Cena za 

elektrinu spolu 

v EUR 

Cena za 

elektrinu spolu 

v CZK 

Zmluva s XY 

energy, ktorá 

neskrachuje 

450 000 EUR 0 EUR 450 000 11 250 000 

Zmluva s ČEZ 0 EUR 455 000 EUR 455 000 11 375 000 

Zmluva s XY 

energy, ktorá 

skrachuje 

90 000 EUR 560 000 650 000 16 250 000 

 

Viem, že je to možno trochu extrémny príklad, ale pri dnešnom vývoji burzy a slabej 

regulácii obchodníkov s elektrinou zo strany ERÚ je skôr otázkou času, kedy niečo 

podobné príde a zoznam obchodníkov s elektrinou sa poriadne preriedi.  
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3.1.2 Doba splatnosti faktúr 

Doba splatnosti faktúr je ďalším dôležitým faktorom pri výbere vhodného dodávateľa. 

Pri výberovom konaní je určite na mieste stanoviť firme vyhovujúcu dobu splatnosti. 

Predstavme si firmu A, a.s., ktorá má v roku 2013 splatnosť faktúr 15 dní. Na rok 2014 

podpíše kontrakt s iným dodávateľom, ktorý jej vďaka jej umožní splatnosť až 3 

mesiace. Na trhu už dnes existuje dodávateľ, ktorý toto ako prvý dokáže a je ním Erste 

Energy Services, dcérska spoločnosť Českej sporiteľne. Táto predĺžená splatnosť faktúr 

je pre firmu A, a.s. vlastne istou formou krátkodobého financovania a to dokonca 

bezúročného. Minulému dodávateľovi totiž za poslednú faktúru zaplatí k 15.1. 2014, 

nový dodávateľ vyžaduje prvú platbu až k 30.3. Firma tým pádom skoro 3 mesiace 

neplatí za elektrinu a finančné prostriedky ktoré takto ušetrí môže investovať inde. 

  

3.1.3 Parciálny záver 

Pri výbere vhodného dodávateľa by sa mal každý spotrebiteľ zamerať na viac aspektov, 

ako je len cena poskytnutých služieb. Bez ohľadu na veľkosť alebo charakter odberu je 

nutné klásť dôraz na kredibilitu dodávateľa a nezanedbateľným faktorom je aj doba 

splatnosti, ktorú nám je ochotný poskytnúť. Tá môže pre spotrebiteľa znamenať určitú 

formu bezúročného krátkodobého financovania.  
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3.2 Analýza a komparácia foriem nákupu elektriny  

Forma nákupu u veľkých spoločností je ďalší dôležitý faktor. Na rozdiel od domácnosti, 

ktorá vždy platí pevne stanovenú cenu za MWh odobranej elektriny, je to u veľkých 

firiem inak a môžu vyberať z širokej palety spôsobov, ako si elektrinu zabezpečiť. 

Pokiaľ firma uzatvorí kontrakt s dodávateľom na pevnú cenu, poprípade tranžový 

model, je jej výsledná cena stanovená na základe cien dlhodobých produktov na burze 

PXE. Ak by zvolila spotový nákup, je cena determinovaná na základe krátkodobého 

trhu. 

 

3.2.1 Pevná cena 

Pokiaľ by firma chcela nakupovať na základe pevne stanovenej ceny, je postup 

jednoduchý. Dodávateľ nacení odberový diagram spoločnosti a ponúkne pevnú cenu za 

každý odobranú MWh. Model je jednoduchý a nijak extra nezaťažuje firmu žiadnymi 

nevyhnutnými predikciami odberu a firma dopredu vie, koľko za elektrinu zaplatí.  

Na druhú stranu ale nemá žiadny priestor reagovať na vývoj ceny na burze a cena je 

vyššia práve kvôli tomu, že spoločnosť dopredu nevie presný tvar odberového 

diagramu, odchýlky sú teda o to väčšie a častejšie a preto marža dodávateľa musí 

zahrnúť rizikový príplatok a väčší príplatok za odchýlky.  

Tento spôsob  nákupu by som určite odporučil firmám s menším odberom do 3 GWh 

ročne a hlavne firmám, ktoré majú ustálený diagram a preto marža ich dodávateľa 

obsahuje minimálny príplatok za prípadne odchýlky. Jedná sa napríklad o veľké 

administratívne centrá, poprípade obchodné centrá. Tie by v prípade zvolenia iného 

modelu síce tiež mohli usporiť, ale tieto úspory by nevykryli náklady, ktoré by firma 

musela uvoľniť na prípadnú osobu, ktorá by mala na starosti sledovanie vývoja burzy, 

poprípade predikcie spotreby.   
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3.2.2 Tranžový model 

Tento model pozostáva v tom, že dodávateľ stanoví zákazníkovi určitý koeficient, ktorý 

v sebe zahŕňa cenu diagramu, odchýlky, maržu a aj určitý rizikový príplatok. Tento 

koeficient má podobu reálneho čísla zaokrúhleného na 2 desatinné miesta, ktoré je vždy 

väčšie ako 1 a s pravidelnosťou menšie ako 1,20.  

Konečná cena za silovú elektrinu je potom stanovená tak, že sa vynásobí aktuálna cena 

daného produktu na burze koeficientom. Spotrebiteľ potom nakupuje elektrinu 

v niekoľkých postupných nákupoch, tzv. tranžiach. Ich počet je dopredu dohodnutý 

s dodávateľom, väčšinou to však bývajú 3 tranže. Tento model využívajú hlavne väčšie 

firmy a to z toho dôvodu, aby neboli viazané na cenu stanovenú výhradne dodávateľom.  

Predstavme si situáciu, kedy sa blíži koniec roka 2011 a firma s ročným odberom 10 

GWh stále nenakúpila elektrinu na nasledujúci rok. Plánovala tak už nejakú dobu, ale 

cena elektriny sa jej stále nezdala dostatočne dobrá.  

 

 

Graf 7: Vývoj ceny elektriny od 30.11.2011 (Prevzaté z
38

) 

 

Pokiaľ by nakupovala za pevnú cenu, bola by nútená uzatvoriť zmluvu za aktuálne ceny 

bez možnosti ovplyvniť náklady na túto komoditu. Ako môžeme vidieť na grafe 7, cena 
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elektriny na burze je relatívne vysoká a firma si platí svoj energetický tým, ktorý na 

základe svojich odhadov predpokladá, že bude cena v nasledujúcom roku klesať. 

S určitosťou to samozrejme nikdy vedieť nemôže, môže však diverzifikovať toto riziko 

práve tým, že nakúpi elektrinu na viac fáz. Tým pádom si od dodávateľa vydraží iba 

koeficient.  

Pre príklad uvádzam, že dostane koeficient v hodnote 1,10. Sám spotrebiteľ potom 

určuje, kedy a akú časť elektriny nakúpi. Nie je tak závislý na rozhodnutiach dodávateľa 

a môže využiť svoje schopnosti predikovať ceny elektriny na burze a nakupovať vo 

chvíli, kedy je podľa neho elektriny najlacnejšia. Povedzme že teda nakúpi 1/5 elektriny 

v čase podpise zmluvy s dodávateľom, 3/5 v máji a zvyšné 1/5 v novembri. Tým pádom 

nielenže mohol nakúpiť elektrinu v čase, kedy on uznal za vhodné a predpokladal, že 

cena elektriny sa pohybuje v priaznivých úrovniach, ale navyše diverzifikoval riziko 

toho, že keby nakúpil elektrinu na jedenkrát, učinil by tak práve v dobe, kedy sa jej cena 

pohybovala na svojich ročných maximách.  

 

Tab. 4: Nákup elektriny cez tranžový model a pevnú cenu (Vlastná tvorba) 

 Tranžový model [EUR] Pevná cena [EUR] 

Podpis 

zmluvy 

(1. 12. 2011) 

(1,1 x 51,5 [EUR/MWh])  

x  

(1/5 x 10 000 [MWh]) = 113 300 

 

 

1. 5. 2012 

(1,1 x 48,5 [EUR/MWh])  

x  

(3/5 x 10 000 [MWh]) = 320 010 

1,1 x 51,5[EUR/MWh] 

x 

10 000[MWh]  = 566 500 

1. 11. 2012 

(1,1 x 46,5 [EUR/MWh])  

x  

(1/5 x 10 000 [MWh]) = 102 300 

 

Suma [EUR] 535 610 566 500 
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V tabuľke 4, ktorá vychádza z hodnôt cien elektrickej energie uvedených na grafe č. 7 

môžeme vidieť, že aj týmto spôsobom môže firma ušetriť nemalé peniaze. Samozrejme 

nie vždy bude mať cena elektrickej energie klesajúcu tendenciu, ale vždy je určite 

výhodné riziko diverzifikovať.  

 

3.2.3 Spotový nákup 

Tento spôsob pozostáva v dennom nákupe elektriny na OKO, to znamená na dennom 

trhu na základe spotových cien. Spotrebiteľ každý deň upresňuje množstvo elektriny, 

ktorú chce na druhý deň odobrať. Túto elektrinu mu dodávateľ zabezpečí na dennom 

trhu s elektrinou za aktuálne spotové ceny. Pokiaľ by odberateľ neupresnil v daný deň 

množstvo potrebnej elektriny, bude dodávateľ vychádzať z hodinového diagramu 

spotreby za minulý rok. Samozrejme tento spôsob má zmysel podobne ako tranžový 

model nákupu len pre väčšie firmy. Malé spoločnosti ktoré nemajú zamestnancov, ktorý 

by sa venovali priamo energiám a sledovali prípadné zmeny v ich odbere to určite nemá 

zmysel. Predikcia je v tomto prípade cesta k úspechu. 

 

Tab. 5: Priemerná forwardová a spotová cena elektriny od roku 2008 (Spracované podľa
39

 a
40

) 

   
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

priemerná forwardová cena  
na následujúci rok 

69,72 47,44 47,72 53,98 47,95 41,63 

priemerná spotová cena 64,41 37,80 43,70 50,56 42,38 40,46 

 

Už v tabuľke 5 môžeme vidieť hneď prvý argument prečo tak činiť. Priemerné spotové 

ceny za posledných 5 rokov boli vždy nižšie ako tie forwardové. Ďalšou dôležitou 

vecou je, že žiadna firma nevie bez väčších odchýlok rok dopredu presne stanoviť svoj 

budúci odber. Je zrejmé, že čím presnejšie stanovíme svoj odber, tým lacnejšia elektrina 

je. Odchýlky v odbere sú totiž to najdrahšie, čo vôbec klient platí. Je tomu tak preto, že 
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pokiaľ spotrebiteľ odoberie väčšie, poprípade menšie množstvo elektrickej energie zo 

siete, spôsobí tým nerovnováhu, za ktorú musí platiť dodávateľovi, ktorý za neho 

preberá zodpovednosť za vzniknutú odchýlku a túto potom musí zúčtovávať s OTE.   

Problém elektriny samozrejme je, že sa nedá skladovať. Pokiaľ firma nahlási odber na 

nadchádzajúci deň 20 MWh a odoberie len 17 MWh, nepristane jej pred sídlom kamión 

s elektrinou, aby si ju do ďalšieho dňa odložila v sklade.  

Na veľkosť výsledného efektu má nemalý dopad charakter firmy. Predstavme si 

spoločnosť, ktorej prevádzka funguje na 3 zmeny po celý rok. Odchýlky sú spôsobené 

maximálne drobnými výpadkami strojov. Takáto spoločnosť vie s malými toleranciami 

presne stanoviť svoj odberový diagram dlho dopredu. Na opačnom konci si môžeme pre 

zmenu predstaviť firmu, ktorá dopredu nepozná charakter výroby a preto dlhodobá 

predikcia nie je možná.  

Ako príklad môžem uviezť KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY, a.s. Na prvý 

pohľad by sa mohlo zdať, že firma, ktorá vyrába tak dlhoročne úspešné produkty, akými 

sú mattoni, aquila alebo magnesia, bude vedieť predikovať svoju spotrebu, ktorá už 

bude určitým spôsobom ustálená. Pravda je ale opak.  

Na výrobu týchto produktov má samozrejme veľký vplyv ich spotreba. Nikto dnes 

nechce vyrábať nadmerné množstvá tovaru a potom ho zbytočne dlho skladovať. 

Spotreba minerálnych vôd obecne závisí vo veľkom hlavne na počasí. To znamená že 

najväčší odbyt je samozrejme v čase najväčšieho tepla. Firma síce môže predpokladať, 

že spotreba stúpne už na prelome marca a apríla, ale pokiaľ si z nás počasie spraví prvý 

apríl a prvé 20 stupňové teploty prídu až koncom apríla, spotreba nie je taká, aká sa 

predpokladala. Tým pádom klesá výroba oproti očakávaniam a v následnosti na to je 

nižšia aj spotreba elektrickej energie.  

Ďalšími faktormi sú napríklad rôzne spoločenské akcie ako je MISS, alebo predávanie 

rôznych hereckých a televíznych ocenení, ktoré firma sponzoruje. Rok dopredu pri 

podpise zmluvy s dodávateľom elektriny spoločnosť často ani nevie dátumy týchto akcii 

a preto nemôže ani predikovať zmenu spotreby.  
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Ďalšie okolnosti, ktoré spoločnosť nijak neovplyvní a ani nemôže predpokladať sú 

rôzne akcie veľkých obchodných centier. Stačí napríklad, aby TESCO spravilo 

celoštátnu akciu na minerálnu vodu mattoni a výroba stúpne niekoľkonásobne.  

Práve v týchto okamihoch môže firma upresňovať svoj odber deň dopredu a tým 

znižovať odchýlky na minimum.  

Preto sú práve KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY, a.s. úplne ideálny vzor 

spoločnosti, pre ktorú sa hodí využívať nákupy prostredníctvom spotových cien. 

Takýchto firiem je samozrejme nespočetne. Na diagrame uvedenom nižšie môžeme 

vidieť, ako vďaka spotovému nákupu môžeme znížiť cenu energie, keď sa znížia na 

minimum nemalé náklady nerovnováhy a tiež risk prémium, ktoré si dodávateľ účtuje 

za to, že uzatvára s klientom zmluvu relatívne dlhú dobu pred uskutočnením samotnej 

dodávky a riskuje tým napríklad default klienta. 

 

 

Obr. 4: Porovnanie pevnej ceny a spotového nákupu (Spracované podľa
41

) 

 

3.2.4 Parciálny záver 

Pokiaľ sa jedná o formu nákupu elektriny, nedá sa jednoznačne stanoviť, ktorý spôsob 

je najlepší. Je nutné brať v úvahu veľkosť a charakter odberu konkrétnej spoločnosti 

a stanoviť formu nákupu presne na mieru. Dôležitý je aj vývoj celkovej situácie na trhu 

s elektrinou a kvalitná predikcia toho, kam sa bude cena elektriny uberať. Obecne sa dá 
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povedať, že zatiaľ čo pre menšie firmy je určite vhodné zvoliť pevnú cenu, pre firmy 

s odberom nad 3 GWh ročne je vhodnejšie zvoliť nákupy po častiach formou 

tranžového modelu alebo pomocou spotových nákupov, vďaka ktorým platí firma 

menšiu maržu dodávateľovi. V prípade rastu cien ale ani spotový nákup nemusí 

znamenať nutné úspory.  
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3.3 Analýza zabezpečenia ceny elektriny pomocou finančných 

derivátov 

Finančné deriváty sú ďalšou silnou zbraňou pomocou ktorej sa dajú skrotiť ceny 

elektrickej energie ale hlavne cenové výkyvy, ktorými táto komodita trpí. 

 

3.3.1 Zabezpečenie ceny pomocou forwardu 

Predstavme si firmu, ktorá chce nakupovať za pevnú cenu. Cena elektrickej energie sa 

náhle prepadla a firma uznala, že nastal ideálny čas kedy si zabezpečiť elektrinu na 

ďalší rok. Problém ale je, že výberové konanie trvá minimálne niekoľko dní a cena 

elektriny sa môže medzitým zvýšiť.  

Ďalšou vecou je, že firma v tej dobe môže zvažovať, či zostane pri stávajúcom 

dodávateľovi, alebo skúsi iného, ktorý poskytne iné výhody vo forme rôznych bonusov 

akými sú napríklad splatnosť faktúr a podobne.  

Toto celé sa tiež môže udiať niekedy začiatkom roku a firma sa v tej dobe ešte nemusí 

chcieť viazať na konkrétneho dodávateľa aj na nasledujúci rok.  

Riešením je to, že si firma zabezpečí cenu pomocou finančného derivátu nazývaného 

forward. Princíp je jednoduchý. Firma uzatvorí kontrakt, ktorý garantuje elektrickú 

energiu v nadchádzajúcom roku za aktuálne výhodné ceny. Firma sa tak nemusí 

dopredu viazať na konkrétneho dodávateľa a tiež nemusí mať strach z rastúcich cien 

elektriny. V čase nákupu fyzickej elektriny od dodávateľa potom dochádza 

k finančnému vyrovnaniu medzi cenou zaistenou pomocou forwardu a aktuálnou tržnou 

cenou. Aj keby sa teda cena zvýšila o 20 EUR/MWh, pre firmu sa nič nezmení. Na 

jednej strane síce uzatvorí zmluvu s dodávateľom na dodávku elektriny za zvýšené 

ceny, na druhú stranu však v rámci vysporiadania finančného derivátu dostane túto 

čiastku späť.  
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3.3.2 Zabezpečenie ceny pomocou opčného kontraktu Collar 

Tento typ finančného derivátu firme takisto pomôže zaistiť cenu proti jeho rastu, vo 

väčšej miere ale participuje na zmene cenovej hladiny. Firma si totiž pomocou tohto 

inštrumentu nezaistí presnú cenu, ale určitým spôsobom len cenovú hladinu, určité 

cenové rozpätie, v ktorom sa výsledná cena bude pohybovať.  

Povedzme, že si chce firma zaistiť cenu elektrickej energie v čase, kedy sa na burze 

pohybuje na úrovni 40 EUR/MWh. Predikovať vývoj cien elektrickej energie nie je 

jednoduché a jej volatilita je naozaj veľká, preto očakávať jej presný vývoj nie je 

možné. Firma má strach z rastu cien, ale na druhej strane chce participovať na možnom 

poklese, pretože predpokladá, že by cena mohla ešte o pár eur klesnúť. V tom prípade je 

opčný kontrakt typu Collar ideálny prostriedok, ako si zaistiť cenu elektriny. Ako 

vlastne tento kontrakt funguje môžeme najlepšie vidieť na grafe č. 8.  

Firma uzavrie kontrakt typu collar a zafixuje si rozhranie, v ktorom sama participuje na 

cene. V tomto prípade je horná hranica (cap sadzba) 42 EUR/MWh a dolná hranica 

(floor sadzba) 38 EUR/ MWh. To znamená, že ak v čase uzatvorenia kontraktu 

s dodávateľom na fyzickú dodávku elektriny bude cena spadať do tohto rozhrania, 

nedôjde k žiadnemu finančnému plneniu.  

Ak by bola cena vyššia, napríklad 50 EUR/MWh, firma síce uzatvorí kontrakt 

s dodávateľom na dodávku fyzickej elektriny za túto cenu, ale vďaka finančnému 

derivátu dôjde k finančnému vysporiadaniu vo výške 8 EUR/MWh a tým má firma 

zafixovanú cenu na práve cap sadzbu 42 EUR/MWh.  

Naopak, keby cena klesla napríklad na 35 EUR/MWh, firma napriek tomu zaplatí za 

elektrinu celkom 38 EUR/MWh, čo je spodná (floor) sadzba. 35 EUR/MWh totiž 

zaplatí za fyzickú elektrinu a zvyšné 3 EUR/MWh ako vysporiadanie finančného 

derivátu.  
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Graf 8: Opčný kontrakt Collar (Spracované podľa
42

) 

 

3.3.3 Finančný derivát typu swap spojený so spotovým nákupom elektriny  

Tento druh finančného derivátu sa ideálne hodí na spojenie so zabezpečením fyzickej 

elektriny prostredníctvom spotových nákupov. Výhody tohto typu nákupu som už 

spomínal vyššie. Jedná sa hlavne o to, že dodávateľovi platíme menšie risk prémium 

a tiež náklady nerovnováhy. Ďalšou výhodou boli spomínané nižšie spotové ceny ako 

tie forwardové. Pokiaľ by ale firma mala strach, že cena elektriny bude stúpať a tým 

budú spotové ceny v nasledujúcom roku vyššie ako tie forwardové dnes na ďalší rok, 

môže to vyriešiť pomocou zabezpečenia pevnej ceny a aj napriek tomu využiť 

spotových nákupov a tým ušetriť za už spomínané risk prémium a náklady 

nerovnováhy. Spomínané zafixovanie môže firma uskutočniť v dobe, kedy sa ceny 

elektriny pohybujú na podľa jej názoru priaznivých úrovniach a to pomocou derivátu 

zvaného swap. Princíp môžeme vidieť na grafe 9.  
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Firma platí za finančný derivát pevnú cenu, tentokrát vo výške 40 EUR/MWh, banka 

naopak platí firme tzv. plávajúcu cenu. Dochádza k mesačnému vysporiadaniu rozdielu 

medzi zaistenou cenou a mesačným priemerom denných cien OTE.  

Pokiaľ by bola teda cena na OTE 50 EUR/MWh, firma síce zaplatí za fyzickú elektrinu 

dodávateľovi 50 EUR/MWh, ale od banky obdrží v rámci finančného vysporiadania 

swapového kontraktu 10 EUR/MWh a výsledná platba za elektrinu je tak fixovaná na 

40 EUR/MWh.  

Ak by naopak cena na OTE klesla napríklad na 30 EUR/MWh, firma bude dodávateľovi 

platiť za fyzickú elektrinu 30 EUR/MWh ale v rámci finančného vysporiadania derivátu 

bude platiť ešte banke 10 EUR/MWh a celková platba za elektrinu je tak opäť 40 

EUR/MWh.  

 

 

Graf 9: Finančný derivát typu swap (Spracované podľa
43

) 
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3.3.4 Reštrukturalizácia ceny  

Pod týmto pojmom si môžeme predstaviť určitú technickú úpravu ceny elektrickej 

energie už po tom, čo spotrebiteľ uzavrel kontrakt s istým dodávateľom. Efekt môžem 

najlepšie ukázať na príklade.  

Firma XX Plast uzavrela zmluvu na dodávku elektriny v roku 2011 a to hneď na 3 roky 

dopredu, pretože dodávateľ ju presvedčil, že ceny budú rásť a preto je to správny krok. 

V čase uzavretia zmluvy sa cena elektrickej energie pohybovala na úrovni 57 

EUR/MWh. Za túto cenu (nezahŕňam maržu dodávateľa, ktorá je pri každej cenovej 

hladine rovnaká a preto je pre nás nepodstatná) uzatvorila zmluvu na rok 2012, 2013, 

2014. Firma ročne spotrebováva 10 GWh elektriny. Do akej situácie to ale spoločnosť 

dostalo dnes?  

Cena elektriny sa pohybuje na úrovni 38 EUR/MWh, čo je o cca 33% menej, ako tomu 

bolo v čase, keď firma uzavrela zmluvu s dodávateľom. To pre ňu znamená to, že je vo 

svojom obore len ťažko konkurencie schopná. Ostatné firmy totiž uzavreli zmluvy na 

dodávku elektriny na rok 2013 koncom roka 2012, kedy sa elektrina pohybovala na 

úrovni 45 EUR/MWh. Firma XX Plast má teda vyššie výrobné náklady a pokiaľ chce 

svoje produkty ponúkať za rovnaké ceny ako konkurencia, musí si logicky znížiť marže 

a to môže byť pre firmu neúnosné.  

Reštrukturalizácia ceny je to, čo môže firme pomôcť. V tabuľke č. 6 môžeme vidieť, 

ako to presne funguje. 

 

Tab. 6: Efekt reštrukturalizácie v čase (Vlastná tvorba) 

  2014 2015 2016 

bez reštrukturalizácie 

platba dodávateľovi [EUR] 570 000 ? ?  

platba banke [EUR] 0 0 0 

platba celkom [EUR] 570 000 ? ? 

s reštrukturalizáciou  

platba dodávateľovi [EUR] 570 000 0 0 

platba banke [EUR] -100 000 437 700 437 700 

platba celkom [EUR] 470 000 437 700 437 700 
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Na to, aby sme určili výsledný efekt reštrukturalizácie, by sme mali poznať hodnoty 

skrývajúce sa pod „?“. Tieto presné hodnoty ale nepoznáme. Ide vlastne o cenu, ktorú 

by firma platila v prípade, že by uzatvorila kontrakt s dodávateľom v čase nimi 

zvolenom. Z praktického hľadiska sa tak deje vždy rok pred rokom odoberania. To 

znamená na rok 2015 v roku 2014 a na rok 2016 v roku 2015. Ale to, aké ceny elektriny 

by v týchto rokoch boli môžeme len hádať. Je tu ale pár faktov, ktoré nám môžu 

napovedať.  

 

 

Graf 10: Vývoj ceny elektriny od roku 2004 (Spracované podľa
44

) 

 

Ako môžeme vidieť na grafe 10, dnes sa cena elektriny pohybuje na úrovni 38 EUR. Čo 

má na toto vplyv? V roku 2002 došlo k liberalizácii trhu s elektrinou. Tá prebiehala do 

roku 2006, kedy si mohli slobodne voliť dodávateľa už aj domácnosti. Od tejto doby bol 

trh s elektrinou v Čechách značne ovplyvnený nemeckým trhom. Ceny elektriny 

v Čechách rástli a snažili sa dobehnúť tie Nemecké. Vysvetlenie je jednoduché. Prečo 

by napríklad ČEZ predával elektrinu v ČR za 30 EUR/MWh, keď ju mohol predávať 

v Nemecku za 50 EUR/MWh.  
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Následne v roku 2005 začal fungovať obchod s emisnými povolenkami a nastalo ich 

prvé alokačné obdobie. To malo dopad aj na ceny elektriny. Uvádzam príklad toho, aký 

ma cena emisnej povolenky dopad na cenu elektriny.  

Najčastejším zdrojom na výrobu elektriny u nás je uhlie. V roku 2009 bola cena emisnej 

povolenky 19 EUR/t. Emisný faktor pri výrobe elektriny z uhlia je 0,96 tCO2/MWh. 

Z toho vyplýva, že náklad cena emisnej povolenky na výrobu  1 MWh je 0,96 x 19 = 

18,2 EUR.
45

 Práve preto cena elektriny znovu rástla až do roku 2008, kedy sa dostala na 

cca 90 EUR/MWh.  

Vďaka ekonomickej recesie ale došlo k náhlemu prepadu cien. Firmy menej vyrábali 

a tým pádom spotrebovávali aj menej elektriny, tej bol nadbytok a preto cena klesala 

s výnimkou malého výkyvu po výbuchu elektrárni vo Fukušime. Cena postupne klesla 

až na cca 41 EUR/MWh. Vďaka ekonomickej recesii a vďaka tomu, že firmy nevyrábali 

toľko, ako tomu bolo za čias rozmachu došlo k situácii, že je na trhu nadbytok aj 

emisných povoleniek.  

V apríli tohto roku zasadal Európsky parlament a mal rozhodnúť o návrhu tzv. 

backloadingu emisných povoleniek. Malo sa jednať o stiahnutie veľkého balíka týchto 

povolenie a tým podpore ich ceny. Návrh bol ale zamietnutý a to malo za následok fakt, 

že vďaka ich nadmernému počtu došlo k ďalšiemu poklesu ich ceny z cca 5 EUR/t na 

cca 2,5 EUR/t. To malo samozrejme dopad aj na ceny elektriny, ktorá je dnes niekde na 

úrovní 38 EUR.  

Otázkou teda je, či ešte je nejaký priestor k tomu, aby jej cena ďalej klesala. Teoreticky 

sa môže dostať ešte na nejakých 36 EUR v prípade, že by sa cena emisnej povolenky 

blížila k nule, ale to by znamenalo koniec obchodovania s týmito povolenkami 

a kompletný krach tohto systému. Je to teda značne nepravdepodobné.  

Takisto čo sa týka nákladov na výrobu elektriny, už dnes viacero elektrárni uvažuje 

o zastavení prevádzky z dôvodu, že náklady na výrobu tejto komodity presahujú tržby 

z jej predaja. Ako príklad môžem uviezť, že EON zavrel tento rok plynovú elektráreň 
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v Nemecku, ktorú dostaval pred 3 rokmi za cca 400 miliónov EUR. Je tomu tak preto, 

že jej prevádzka nie je rentabilná.  

V dnešnej dobe zatiaľ nikto moc nerieši to, že elektrárne obmedzujú prevádzku, pretože 

elektriny je nadbytok. Nie však nadlho. Všetky tieto skutočnosti nasvedčujú tomu, že 

cena elektriny nielenže klesať už nebude, ale naopak z dlhodobého hľadiska bude skôr 

stúpať.  

Teda stanoviť sumu, ktorá by sa mala skrývať za červenými otáznikmi síce nie je presne 

možné, fakty sa ale prikláňajú k tomu, že to môže byť ľahko suma, ktorú by po 

reštrukturalizácii platila firma banke. Stačilo by totiž, aby cena elektriny stúpla zase 

o necelých 6 EUR/MWh. Ako to teda vlastne funguje?  

Banka v priebehu roku 2014 vyplatí klientovi 100 000 EUR. To znamená, že celková 

ročná platba za elektrinu mu klesne z 570 000 EUR na 470 000 EUR, čím ušetrí 10 

EUR/MWh a stane sa konkurencie schopný. Na to s bankou uzavrie forward, pomocou 

ktorého mu banka v roku 2015 a 2016 zafixuje cenu elektriny na 43,7 EUR/MWh. 

Banka si ale cenu zaistí za aktuálnu tržnú cenu 38 EUR/MWh. Zjednodušene povedané 

ide len o prelievanie peňazí z jednej nádobky do druhej pomocou rôznych finančných 

nástrojov. Čo totiž banka klientovi v roku 2014 vyplatí, to na ňom získa v roku 2015 

a 2016 samozrejme aj s pridanou maržou.  

 

3.3.5 Parciálny záver 

Finančné deriváty sú veľmi dobre využiteľné práve v prípade elektrickej energie, ktorej 

cena je relatívne vysoko volatilná.  Čo sa týka derivátu typu forward, opčného kontraktu 

collar a swapu, sú dobre aplikovateľné v prípade, že sa cena pohybuje na priaznivých 

cenách a chceme sa chrániť proti jej rastu. V prípade, že firma zvolí nákup za pevnú 

cenu, môže využiť derivát typu forward, poprípade collar podľa toho, či si chce zaistiť 

presnú cenovú hladinu, alebo chce určitým spôsobom participovať na možnej zmene 

cenovej hladiny. Derivát typu swap je výborne použiteľný v prípade spotových nákupov 

v prípade obavy z rastu cien. Na jednu stranu firma síce neparticipuje na možnom 
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poklese cien a v podstate si zafixuje pevnú cenu, na druhú stranu ale ušetrí na menšej 

marže platenej dodávateľovi.   
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3.4 Deskripcia a analýza efektu tzv. „agregovaného dopytu“ 

Pod týmto pojmom sa skrýva spôsob znižovania nákladov, ktorý odberatelia zatiaľ 

využívajú maximálne v rámci určitého holdingu, ale v širšom ponímaní využívaný nie 

je. Na cenu elektriny, ktorú nám stanoví dodávateľ majú vplyv dva zásadné faktory 

a tým je objem nakupovanej elektriny a práve už spomínaný odberový diagram.  

Aký efekt na cenu má objem je jasné. Čím väčší je objem nakupovanej elektriny, tým 

lepšia je výsledná cena. Nejde snáď o to, že by mal odberateľ nejakú množstevnú zľavu, 

alebo že by elektrina na burze pri väčších nakupovaných množstvách bola lacnejšia. Ide 

len o to, že pri veľkom odbere rastie záujem dodávateľov získať klienta do svojho 

portfólia a samozrejme v tomto prípade ani dodávateľ nepotrebuje takú veľkú maržu, 

aby sa mu obchod vyplatil.  

Hodinový diagram spotreby má ale oveľa väčšiu váhu. Jeho kvalita má veľký vplyv na 

výslednú cenu elektriny. Ak by sme teda dokázali minimalizovať výkyvy v spotrebe a 

„vyhladiť“ peaky, znamenalo by to často nemalé úspory. 

Je teda zrejmé, že keď chceme dosiahnuť na lacnejšiu elektrinu, potrebujeme ovplyvniť 

objem nakupovanej elektriny a kvalitu odberové diagramu. Oba tieto problémy 

vyriešime práve agregáciou dopytu. Vopred uvádzam, že zmysel tohto spôsobu nevidím 

pre firmy, ktoré majú samé o sebe kvalitné a vyrovnané diagramy. Pre tieto firmy by aj 

agregácia mohla priniesť úspory maximálne v desiatkach centoch na MWh, ktoré by 

možno ani nestačili na zvýšené náklady spojené s týmto spôsobom nákupu. Komu má 

tento spôsob pomôcť sú firmy s kolísavým a nestálym odberom. Pre príklad uvádzam tri 

firmy ktoré majú vďaka rozdielnemu diagramu aj diametrálne rozdiele platby za 

elektrinu.  
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Tab. 7: Porovnanie efektu odberového diagramu (Vlastné výpočty podľa
46

) 

 odber (GWh) koeficient EUR/MWh (cena 40 EUR/MWh na burze PXE) 

MSX 13,4 1,185  47,4    

Euro - xxx 1,7 1,027  41,08    

DPCHJ 0,25 1,12                       44,80 

 

Práve na tabuľke 7 môžeme vidieť, akú dôležitú úlohu zohráva práve  hodinový 

diagram. Aj odberateľ, ktorý je skoro 10 krát väčší má o viac ako 6 EUR/MWh vyššiu 

cenu. A to už je pri jeho odbere slušný rozdiel.  

Na grafe 11 môžeme vidieť časť „lacného“ diagramu spoločnosti Euro - X a na grafe 12 

časť „drahého“ diagramu spoločnosti DPMX. 

 

 

Graf 11: Časť odberového diagramu spoločnosti Euro – X (Spracované podľa
47

) 
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Graf 12: Časť odberového diagramu spoločnosti DPMX (Spracované podľa
48

) 

 

Ako ale vyriešiť problém s diagramom? Odpoveď v sebe skrýva práve agregácia 

dopytu. Keby sme sa na to pozreli v malom merítku, presne to sa deje s domácnosťami. 

Žiadneho dodávateľa predsa nezaujíma charakter Vášho odberu, ani to že zapínate 

a vypínate spotrebiče, ako sa Vám zachce a tým spôsobujete nerovnováhu v prenosovej 

sústave. Je tomu tak preto, lebo má v portfóliu ďalšie tisíce domácnosti ktoré sa chovajú 

podobne. Zjednodušene povedané, keď sa u mňa doma vypne TV, niekde inde sa zapne 

a tým sa zachová určitá rovnováha. Vo veľkom merítku to znamená, že výkyvy 

v odbere jednotlivých domácností sa vykryjú a spoločný súhrnný hodinový diagram 

spotreby všetkých domácnosti v portfóliu daného dodávateľa je potom relatívne 

ustálený.  

A prečo môže dodávateľ brať odbery jednotlivých domácností vo finále takto súhrnne? 

Pretože práve tento dodávateľ, ktorý je subjektom zúčtovania, preberá zodpovednosť za 

odchýlky všetkých spotrebiteľov, ktorý spadajú do jeho portfólia. Tým vytvárajú tzv. 

bilančnú skupinu za ktorú potom dodávateľ platí za zúčtovanie odchýlok rovnako, ako 

keby to bol jeden spotrebiteľ. Pokiaľ ale tento efekt vytvárania portfólia funguje na 

domácnostiach, určite môže fungovať aj na väčších spoločnostiach.  
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V prípade veľkých spoločností ide len o to nájsť vhodné a tie umiestniť do jednej 

spoločnej skupiny. Vďaka tomu dôjde aspoň k čiastočnému zmierneniu výkyvov 

v odbere, čo bude mať za následok skvalitnenie odberového diagramu a zníženie ceny 

elektriny. Cesta k úspechu spočíva v tom, aby si firmy dali tú námahu, našli (alebo si 

nechali nájsť) iné firmy s vyhovujúcou štruktúrou odberu, vytvorili jeden agregovaný 

balík a dopytovali elektrinu spoločne. Nielenže sa prejaví efekt zlepšeného diagramu, 

ale tiež efekt agregovaného objemu.  

Predstavme si totiž, že by sa našlo 10 vhodných firiem z objemom odberu niekde medzi 

10 – 20 GWh ročne. Takýto odoberaný objem je síce zaujímavý ale nie natoľko, aby sa 

dodávatelia „trhali“ kvôli tomu, aby firmu získali do svojho portfólia. Teraz si však 

predstavme agregovaný objem niekde na úrovni 150 GWh. Už samotný objem vzbudí 

v dodávateľoch obrovský záujem a vo výberovom konaní sa budú predháňať 

a podsadzovať cenu, aby o taký krásny odber obohatili svoje vlastné portfólio. Kvôli 

takému objemu sú často dodávatelia ochotný isť so svojou maržou až na nulu len aby 

získali klienta na svoju stranu v nádeji, že si ho udržia aj na ďalšie roky a určitý zárobok 

príde až potom.  

 

 

Graf 13: Časť odberového diagramu spoločnosti PBX (Spracované podľa
49

) 
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Graf 14: Časť odberového diagramu spoločnosti XY (Vlastná tvorba) 

 

 

Graf 15: Časť zlúčeného odberového diagramu spoločností PBX a XY (Vlastná tvorba) 
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Tab. 8: Efekt agregácie na ročnej platbe za elektrinu (Vlastné výpočty) 

 
bez agregácie s agregáciou 

 

 
odber 
[GWh] 

koef. 
cena 

[EUR/MWh] 

ročná 
platba 
[EUR] 

Koef. 
cena 

[EUR/MWh] 

ročná 
platba 
[EUR] 

možná 
úspora 
[EUR] 

PBS 10,8 1,136 45,44 490 752 1,064 42,56 459 648 31 104 

X 13,4 1,128 45,12 604 608 1,064 42,56 570 304 34 304 

 

Na uvedených grafoch 13, 14 a 15 môžeme vidieť efekt agregácie z hľadiska vylepšenia 

odberového diagramu.  

Na grafe 13 je zobrazená časť hodinového diagramu spoločnosti, ktorá sa venuje výrobe 

rôznych plastových dielov a vyrába hlavne cez deň. Ide o reálnu firmu a reálny 

hodinový diagram. Ako môžeme vidieť v tabuľke, tento diagram bol ohodnotený 

koeficientom 1,136, čo znamená pri cene elektriny 40 EUR/MWh na burze PXE platbu 

dodávateľovi vo výške 45,44 EUR/MWh.  

Graf 14 pre zmenu zobrazuje hodinový diagram zmyslenej firmy. Neuvádzam skutočnú 

firmu z dôvodu, že na demonštráciu efektu agregácie by som potreboval väčšie portfólio 

hodinových diagramov, aby som mohol zosúladiť tie vhodné kvôli zmenšeniu odchýlok. 

V tomto prípade by sa ale mohlo jednať o veľkú pekáreň, ktorá samozrejme 

prevádzkuje svoju činnosť hlavne v noci, aby ráno mohla dodať do obchodov čerstvé 

produkty. Tento diagram bol ohodnotený koeficientom 1,128, čo znamená platbu vo 

výške 45,12 EUR/MWh.  

Vďaka zjednoteniu týchto diagramov ale došlo k zmenšeniu odchýlok, čo demonštruje 

posledný graf 15 spoločného hodinového diagramu. Tomuto diagramu bol pridelený 

koeficient 1,064 čo znamená spoločnú cenu 42,56 EUR/MWh. Vďaka tomuto procesu 

by dané firmy vzhľadom k odoberanému ročnému množstvu elektriny ušetrili 31 104 

EUR, respektíve 34 304 EUR.  

Čo sa týka aplikácie danej teórie v praxi, určite by sa nejednalo o jednoduchú vec. Bolo 

by  nutné vytvoriť čo  najväčšiu databázu hodinových diagramov spotreby a vytvoriť 
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program, ktorý by diagramy porovnával a vhodne zoskupoval, aby bol efekt čo najväčší. 

Myslím ale, že firmy by boli ochotné investovať nemalé peniaze kvôli tomu, aby im 

niekto našiel ideálnych partnerov pre agregáciou. Veď prečo by niekto neobetoval 

10 000 EUR, aby ušetril 30 000 EUR. Firme, ktorá by sa začala naplno venovať danej 

problematike by to mohlo priniesť nemalé zisky. Jej počiatočné náklady by sa týkali 

hlavne vytvorenia vhodného programu, ktorý by dokázal firmy vhodne párovať 

a zoskupovať. Ďalšie náklady by boli minimálne vzhľadom k možným ziskom.  

Povedzme že po vytvorení vhodného portfólia príde nová firma ktorá nám dá svoj 

hodinový diagram, my ho zadarmo zaradíme do databázy, počítač nám vyhodí 

vhodného partnera a my zinkasujeme 10 000 EUR až po tom, čo firme reálne ušetríme. 

To je určite slušný zisk za minimum práce.  

 

3.4.1 Parciálny záver 

Spôsob agregovaného dopytu je určite vhodný pre firmy s väčším odberom, ktoré majú 

veľké výkyvy v odbere a preto platia veľké marže dodávateľovi za tzv. peakový 

diagram. Pomocou agregácie je možné peaky zjemniť a tým pádom znížiť platby za 

tieto odchýlky. K tomu je ale nutné vytvoriť veľké portfólio firiem, aby bolo možné 

firmy vhodne zoskupovať.  
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3.5 Analýza výhod nákupu tzv. „zelenej elektriny“ 

Akú výhodu môže priniesť pre firmu odoberanie zelenej elektriny? Je to jednoduché. 

Vďaka odoberaniu elektrickej energie z OZE firma nemusí platiť ekologickú dať, ktorá 

dnes činí 28,3 CZK/MWh. Je samozrejme na vyjednávacích schopnostiach firmy, aký 

vplyv to bude mať na cenu. Táto zelená elektriny totiž býva drahšia, pretože aj 

dodávateľ mal určité náklady na jej získanie.  

Je tu ale spôsob, ako sa firma s dodávateľom môže „podeliť“ o benefit v podobe 

nezaplatenej ekologickej dani. Predstavme si, že dodávateľ stanoví cenu silovej 

elektriny pre firmu na 1000 CZK/MWh. Firma ale bude odoberať zelenú elektrinu, 

vďaka ktorej ušetrí 28,3 CZK/MWh za nezaplatenú ekologickú dať. Preto sa 

s dodávateľom dohodnú, že si tento benefit rozdelia a to napríklad tým spôsobom, že 

dodávateľ zdraží cenu silovej elektriny o 13,3 CZK/MWh na 1013,3 CZK/MWh. To by 

znamenalo, že firma síce za zelenú elektrinu zaplatí o 13,3 CZK/MWh viac, ale keďže 

nezaplatí ekologickú dať vo výške 28,3 CZK/MWh, v skutočnosti ušetrí 15 CZK/MWh. 

Dodávateľ zase vyúčtuje o 13,3 CZK/MWh viac, ale nič ho to nestojí. Je to vlastne jeho 

odmena za to, že klientovi ušetril určité finančné prostriedky. Spokojné sú teda obe 

strany.  

Zelená elektrina tiež môže byť pre spotrebiteľa určitým spôsobom marketingový 

nástroj. Žijeme totiž v dobe, kedy ekológia zohráva v mysliach ľudí nemalú rolu. Bojuje  

sa za triedenie odpadov, zavádzajú sa emisné povolenky aby sa zmiernil skleníkový 

efekt a ďalšie a ďalšie veci, s ktorými sme sa ešte pred nejakou dobou nestretávali. 

Ľudia vnímajú, že tento ekologický prístup je správny. Preto môže odoberanie zelenej 

elektriny prispieť aj k pozitívnejšiemu vnímaniu firmy od jeho zákazníkov. Zase je ale 

nutné rozlíšiť, pre ktoré firmy by bol tento efekt naozaj znateľný.  

Pokiaľ by išlo o firmu, ktorá napríklad vyrába diely do priemyselných strojov a ich 

odoberateľmi sú veľké hutnícke fabriky, asi by to nehralo žiadnu rolu. Ale napríklad 

výrobcovi minerálnych vôd, ktorého klientelou je „obyčajný“ človek, by to určite mohlo 

prispieť k lepšiemu obratu vo firme.  
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Predstavme si totiž minerálnu vodu v Tescu s nápisom: „Pitím tejto vody chránite 

prírodu.“, poprípade iný podobný slogan. Myslím, že pri výbere minerálnej vody často 

rozhodujú faktory ako cena, poprípade vzhľad fľaše. Málokedy si človek kúpi určitú 

minerálnu vodu kvôli chuti. Ak by teda vedľa seba stáli dve minerálne vody rovnakej 

ceny a ja by som sa mal rozhodnúť pre jednu z nich, určite by som siahol pre tú 

„ekologickú“.  

 

3.5.1 Parciálny záver 

Čo sa týka zelenej elektriny, je záver jasný a pre všetky firmy. Odoberať. Efekt zníženia 

ceny je aplikovateľný na každú firmu bez ohľadu na objem a charakter spotreby a tiež 

bez ohľadu na vývoj trhu. Pre niektoré firmy môže byť významný tiež faktor 

marketingový, pretože sa môžu prezentovať ako firmy, ktoré myslia na prírodu.  
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Záver 

Globálnym cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť úsporné opatrenia v oblasti 

elektrickej energie pre firmy v Českej republike.  

Najskôr som charakterizoval trh s elektrickou energiou v ČR. Vymedzil som základné 

informácie, ktoré tento trh popisujú, zoznámil som so základnými pojmami a definoval 

účastníkov trhu s elektrinou.  

Na základe jednotlivých parciálnych cieľov bolo zistené, že nie je možné stanoviť jeden 

konkrétny koncept, ktorý by viedol k maximálnym úsporám pri nákupe tejto komodity 

a bol aplikovateľný na všetky subjekty v každom čase. Je to oveľa komplexnejší 

problém.  

V prvom rade je nutné analyzovať charakter danej spoločnosti a stanoviť postupy 

nákupu na mieru daným potrebám. Je nutné rozlišovať objem nakupovanej elektriny, 

ale tiež charakter hodinového diagramu spotreby. 

Druhým podstatným faktorom je celková situácia na trhu s elektrinou. Je nutné 

analyzovať faktory determinujúce hladinu tržnej ceny tejto komodity a predikovať jej 

budúci vývoj.  

Napriek tomu môžeme určité postupy aplikovať plošne na všetky spoločnosti 

s pozitívnym prínosom vo forme úspory, poprípade väčšej istoty bez ohľadu na objem 

alebo charakter odberu spoločnosti. V tomto prípade sa jedná o výber vhodného 

dodávateľa na základe dobrej kredibility a dĺžky doby splatnosti a tiež využitie nákupu 

zelenej elektriny.  

Dôveryhodný dodávateľ nám prinesie istotu toho, že splní svoje záväzky voči 

spoločnosti v podobe dodávky elektriny a neohrozí tak chod spoločnosti.  

Predĺžená doba splatnosti faktúr môže slúžiť ako forma bezúročného krátkodobého 

financovanie, čo samozrejme znamená pre spoločnosť určité úspory v podobe lacného 

finančného kapitálu.  
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Odoberanie zelenej elektriny sa môže priamo prejaviť v cene za elektrinu vďaka tomu, 

že za ekologicky šetrnú elektrinu nie je fakturovaná daň z elektriny.  

Pri aplikácii zvyšných postupov je nutné posudzovať každú firmu individuálne a tiež 

dbať na aktuálny vývoj tržnej ceny elektriny.  

Pokiaľ ide o formu nákupu, hlavnú rolu zohráva charakter odberu spoločnosti. Či už ide 

o objem odoberanej elektriny, alebo charakter spotreby.  

Finančné deriváty sú výborne použiteľné v situáciách, kedy sa ceny pohybujú na 

nízkych úrovniach a očakávame ich rast. Zabezpečenie ceny proti jej rastu je možné 

hneď niekoľkými spôsobmi a záleží len na spoločnosti, ktorý derivát si zvolí. 

Rozhodovať sa môže napríklad podľa toho, do akej miery chce participovať na 

prípadnom poklese ceny.  

Agregovaný dopyt je najlepšie aplikovateľný na spoločnosti, ktorých hodinový diagram 

spotreby podlieha veľkým výkyvom, vďaka ktorým je spotrebiteľ nútený platiť nemalé 

marže dodávateľom za spôsobené odchýlky. Efekt agregovaného dopytu čiastočne 

vyhladí peaky a tým prinesie úspory.   

Je zrejmé, že ušiť najideálnejší postup nákupu na mieru danej firme v danom období nie 

je vôbec jednoduché a je to komplexný problém, ktorý vyžaduje dobré porozumenie nie 

len trhu s elektrickou energiou, ale celému fungovaniu ekonomiky. Dokonca je možné 

povedať, že niečo také je nemožné. Vždy je ale možné na základe týchto znalostí a ich 

aplikácii v praxi minimalizovať riziká a naopak maximalizovať pravdepodobnosť toho, 

že podmienky za akých bude spoločnosť elektrinu nakupovať, budú tie najideálnejšie.   
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