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ABSTRAKT 
 

V práci jsou postupně popsané jednotlivé typy energetických burz v celé Evropě. Hlouběji se 
práce zaměřuje na principy fungující na burzách v České republice. Studuje vývoj ceny na 
spotových trzích a obchodech futures. Stěžejní částí práce je zaměření se na obnovitelné zdroje 
energie a jejich vazba na energetické trhy. Zjednodušeným popisem jsou zdůvodněny provozní a 
hospodárné charakteristiky. Dále se zabýváme rozborem podpory pro rozvoj jednotlivých tipů 
OZE. Poslední kapitoly se zabývají dopadem OZE na síť z pohledu těžce predikovatelného zdroje 
s lokální charakteristikou výroby. Je zde pohled na problémy vzniklé s nepravidelností výroby, 
které jsou spojeny s nadbytkem elektrické energie nebo naopak k nedostatku energie při špatné 
předpovědi počasí. Tyto problémy stěžují mezistátní obchody a snižováním kapacity 
přeshraničních profilu. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  
Burza; trh; trh; market coupling; futures; komodita; spot; obnovitelné zdroje energie; 

fotovoltaická elektrárna; větrná elektrárna; podpora OZE; přeshraniční profil; kapacita profilu. 
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ABSTACT 
 

The submitted diploma thesis describes particular types of European energetic exchanges, 
focuses in depth on principles market in Czech Republic and studies the price development on 
spot and futures markets. The main idea of this work is to focus on renewable energy sources 
(RES) and their influence on energetic markets. At first, operational and reliability properties of 
RES are explained and then their development support is analyzed. Last chapters focus on how 
the power grid is impacted by RES that are hardly predictable source with local production 
characteristic. There are also outlined problems originating from irregular production that are 
linked to a surplus of electric energy, but also on energy shortage caused by bad weather. These 
problems influence international commerce and reduce the capacity of cross-border profiles. 

 

 

 

KEY WORDS: 
Market; exchange; market coupling; futures; comoodities, spot; renewable energy sources; 

photovoltaic power plant; wind power plant; RES support, cross-border profile; capacity profile. 
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1 ÚVOD 

Obchod je definován jako směňování určitého druhu zboží nebo služeb za peníze, případně 
za jiné zboží nebo služby. Tento princip funguje už od prvopočátků směňování. 

Z pohledu energetiky se za zboží považuje množství energie (většinou MWh) a směňuje se 
za peníze. Je známo, že obchod hraje významnou roli i na poli energetiky. Dříve se obchody 
uzavíraly mezi výrobci elektrické energie a spotřebiteli. Cenu určovali sami výrobci. Nyní je 
snaha snížit působení monopolních organizací v určování cen. V první řadě se toho dá docílit 
zřízením kontrolních úřadů, které se zabývají určováním regulovaných cen. Dále je zde 
možnost  liberizace trhu, tj. možnost nakoupit elektřinu od libovolného prodávajícího. 

V dnešní době se rozvíjí obchodovaní s elektrickou energií pomocí zprostředkovatelů, tímto 
je energetická burza, která zde tvoří prostředí pro uzavírání obchodů. Na trzích nakupují 
prostředníci anonymně elektrickou energii od výrobců, a dále ji prodávají buď dalším 
zprostředkovatelům nebo přímo konečnému odběrateli elektřiny. 

Základní myšlenkou této diplomové práce je umožnit čtenáři proniknout do tajů 
obchodování s elektrickou energií na jednotlivých trzích v Evropě a pochopit principy vývoje 
cen jednotlivých produktů. Dalším zajímavými tématy probíranými v této práci jsou vlastnosti 
jednotlivých obnovitelných zdrojů a jejich vztah k síti z hlediska provozní spolehlivosti a 
predikce dodávaného výkonu do přenosového a distribučního vedení. 

Práci můžeme rozdělit do několika stěžejních částí, ve kterých uvádíme zajímavá témata, 
spojená s energetickým trhem, obnovitelnými zdroji energie, problémy s připojováním OZE.  

 V první části se budeme zabývat základními ekonomickými pojmy. Tyto pojmy se běžně 
užívají při obchodní komunikaci, je dobré se s nimi seznámit, znát jejich principy a 
charakteristiky.  

Následující kapitola bude obsahovat rozdělení jednotlivých trhů v Evropě. Vytvoříme 
přehled principů, používaných u jednotlivých trhů. Hlouběji probereme principy užívané na 
českém trhu a typy jednotlivých produktů, se kterými lze obchodovat na energetické burze. 
Následně probereme jednotlivé trhy pro nás důležitých států (Slovenská republika, Německo, 
Polsko, Maďarsko, Rakousko) a rozdělení států Evropy do regionů, ve kterých vzájemně 
spolupracují. 

Vývoj ceny na burze je jedním ze zajímavých faktorů obchodu. Proto budou popsány 
vývoje produktů, se kterými lze na energetické burze obchodovat. Průběhy posléze provážeme 
s vývojem ekonomické situace v časovém období, kdy nastaly významné změny. 

Další částí diplomové práce bude popis jednotlivých OZE a vzájemná spolupráce 
v elektrické síti. Aby docházelo k rozvoji OZE, vznikají podpory ze stran států. Provede rozbor 
jednotlivých podpor v České republice a vytvoříme přehled státní podpory u některých stát 
Evropské unie. 

Závěrečná kapitola bude obsahovat popisy jednotlivých problémů vznikajících při výrobě 
OZE. Budeme se zabývat stavy při nadměrné výrobě elektřiny, problematikou zálohy a 
stěžováním obchodování spojených s prací OZE.   
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2 PRINCIPY OBCHODOVÁNÍ NA ENERGETICKÝCH 
TRZÍCH 

2.1 Kapitálový trh, Burza 

Kapitálový trh je jedním z nejdůležitějších částí funkční a prosperující ekonomiky. Na trhu 
se setkávají dvě základní skupiny subjektů: 

- Emitenti – Na trh vstupují především za účelem získání finančních prostředků pro 
rozvoj vlastního podnikání. Způsob jak toho docílit, je vydání (emitování) 
investičních instrumentů např. v podobě akcií. 

- Investoři – Tato skupina subjektů má zájem investovat vlastní finanční prostředky a 
své prostředky vhodnou investicí zhodnotit. 

 

Základní úloha kapitálového trhu je tedy přenos finančních prostředků od investora 
k emitentům. Aby tyto pohyby byly rychlé a byl i dostatek potřebných informací, je zapotřebí 
trh nějak organizovat. Roli organizátora plní burza, kde dochází ke střetu nabídky a poptávky 
investičních instrumentů. Výsledkem tohoto obchodování je stanovení ceny tzv. kurzu. Burza 
na kapitálovém trhu není jediným působícím subjektem. Mezi další důležité subjekty 
kapitálového trhu patří Česká národní banka (ČNB), která plní funkci dohledového orgánu. 
Společně s Ministerstvem financí ČNB ovlivňují svými rozhodnutími vývoj ceny na trhu. [1] 

2.2 Názvosloví používané na energetickém trhu 

- 
Používá se ve spojení s měnovými kurzy, kdy spotový měnový kurz znamená aktuální 

dnešní kurz. 

Spot: 

- Spot market: Komodity nebo cenné papíry na trhu, u kterých je zboží 
prodané za peníze a okamžitě doručené. Zakázky kupované a prodávané na 
těchto trzích jsou okamžitě účinné. 

- 
Principiálně je pojem pool podobný jako spot, pouze u poolu nedochází k sesouhlasení 

ceny podle aktuální ceny určené regulátorem trhu. 

Pool: 

- 
Burza je právnickou osobou oprávněnou organizovat na určitém místě a ve stanovenou 

dobu poptávku a nabídku. Obchoduje se zde s akciemi a cennými papíry. Její nejdůležitější 
vlastností je, že poskytuje záruky pro obchody uzavřené na tomto místě. 

Burza: 
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- 
Místo, kde dochází k oboustranným dohodám mezi prodávajícím a kupujícím. Podmínky 

obchodu nejsou předem standardizovány. OTC trhy umožňují individuální podmínky obchodu. 
Neexistuje zde žádná regulace, která by snižovala smluvní volnost. Na rozdíl od obchodů na 
burze, které mají určitou záruku na dokončení transakcí, zde neexistuje důvěryhodnost 
jednotlivých obchodů. Klienti těchto trhů si sami musí zvolit, zda je obchod proveditelný. 

OTC: 

- 
Na přeshraničních přenosových profilech tržních oblastí (státy) vznikají tzv. úzká místa. 

Příčiny vzniku je větší poptávka, než reálná přenosová schopnost vedení. Proces přidělování 
práv pro využití volných přenosových kapacit je prováděn prostřednictvím aukcí. Aukce jsou 
založeny na dohodě operátorů přenosových soustav.  

Úzká místa: 

- 
Prodej přenosových kapacit v úzkých místech a energie probíhá odděleně. Při tomto druhu 

aukce vzniká nebezpečí spekulativních nákupů kapacity. Explicitní aukce jsou provozovány 
jako dlouhodobé (roční) až po denní aukce. 

Explicitní aukce: 

[2] 

- 
Prodej kapacity probíhá spolu s energií, tzn. kapacita je součástí zobchodované elektřiny a 

optimálně využita. Preference spotových obchodů. Jsou organizovány burzou. Vyžaduje 
likvidní spotové trhy. Výsledná cena přenosové kapacity se určí porovnáním nabídek a 
poptávek elektrické energie mezi jednotlivými trhy. Dojde li k překročení přenosové kapacity 
úzkého místa mezi oblastmi, dochází k vytvoření cenových ostrovů. Rozdíl stanovených cen je 
pak cenou za řízení úzkého místa. 

Implicitní aukce: 

[2] 

- 
Jedná se o propojení energetických trhů s implicitními aukcemi. Každá cenová oblast má 

své tržní místo, které předloží nezbytné informace o trhu. Je určena centrální kancelář, ta 
provede sesouhlasení nabídek ze všech tržních míst. Následně rozdělí zobchodované množství 
elektřiny mezi jednotlivé oblasti, případně stanoví ceny. Výsledkem je určení toků v úzkých 
místech a ceny na burze. Po vyčerpání přenosové kapacity mezi oblastmi dochází k jejich 
rozpojení a každá oblast si sama zpracovává další nabídky a poptávky na trhu. 

Market coupling: 

[2] 

- 
Jedno tržní místo přijímá poptávky a nabídky z více cenových oblastí. Pokud nedojde 

k vyčerpání přenosových kapacit, je generována jedna cena. Po vyčerpání přenosové kapacity 
dojde k rozdělení na jednotlivé cenové oblasti jako u Market Couplingu. 

Market splitting: 

[2] 

- 
Závazný kontakt koupit nebo prodat určité aktivum za předem dohodnutou cenu k určitému 

přesnému datu v budoucnu. Jsou to standardizované burzovní termínované obchody, 
představující pevnou dohodu mezi dvěma partnery, která jim dává právo a současně povinnosti: 

Futures: 

- koupit (dlouhá pozice= long position) resp. prodat (krátká pozice = short 
position) 

- k standardizovanému datu v budoucnosti 
- standardizované množství 
- určité měny 
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- za předem sjednanou termínovanou cenu (termínový devizový kurz „execise 
price“ 

Futures můžeme dále dělit na produkty s vypořádáním: 

- Fyzickým – spočívá ve fyzickém dodání podkladového aktiva v době 
splatnosti (u short pozice) proti zaplacení za toto dodání v době splatnosti (u 
long pozice). Cena, za kterou tato transakce probíhá, je závěrečná cena 
vypořádání. 

- Finančním- vypořádání představuje pouze finanční vyrovnání mezi subjekty 
v long a short pozici bez fyzického plnění. Vzhledem k dennímu zúčtování a 
vyrovnání zisků a ztrát se omezuje finanční vypořádání v době splatnosti 
pouze na vyrovnání vyplývající z rozdílu mezi denní cenou vypořádání 
v předposledním dni a závěrečnou cenou vypořádání v době splatnosti. 
Vyrovnají se tedy jen finanční rozdíly z posledního dne [3]. 

Standardizace měnových futures: 

- Termín splatnosti - čtyři termíny v roce (např. třetí pátek března, června, září 
a prosince) 

- Standardizace objemu – každá měna má standardní výši pro jeden kontakt 
(125 tis. EUR; 62,5 tis. GBP; 100 tis. CAD) 

- Standardizace minimálních cenových pohybů 
- Standard posledního dne obchodování 
- Standardní mechanismus obchodování a vypořádání 

Obchodování s měnovými futures se odehrává na burzách cenných papírů. 

- 
Forvard je téměř to samé co futures. Je to také závazný kontrakt koupit nebo prodat určité 

aktivum za předem dohodnutou cenu k určitému přesnému datu v budoucnu. Rozdíl je v tom, 
že futures je standardizovaný, zatímco forvard je individuální. Proto se s nimi neobchoduje na 
burze, ale na OTC trzích. 

Forvard: 

- 
Instrumenty odvozené od podkladového aktiva. Neobchoduje se přímo s akciemi nebo 

penězi, ale podobně jako s poukázkami na akcie. Většinou jde o termínované obchody, kdy se 
obchodující domluví na nějakém budoucím obchodu, který se uskuteční později. Smlouva, 
která se mezi obchodníky uzavře, je právě zmiňovaný derivát. S tímto derivátem (smlouvou) 
lze dále obchodovat. 

Deriváty: 
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3 PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH TRHŮ S ELEKTŘINOU 
V EVROPĚ A JEJICH HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY  

Začátky liberizace trhů u evropských států probíhaly nejprve jednotlivě u každého státu 
samostatně a vznikaly tzv. národní trhy (Tab. 3-1 [2]).  

V dalším vývoji se některé státy seskupily do spolků a vytvářely regionální trhy (Tab. 3-2 
[2]). Důsledkem byla větší nabídka dodavatelů elektřiny, a tedy větší likvidita trhu. Další vývoj 
směřuje k vytvoření integrovaného celoevropského trhu v rámci rozšíření Evropská unie (EU), 
který umožní zákazníkům volit si dodavatele elektřiny i ze zahraničí. Trhy v Evropě podléhají 
směrnicím EU [1]: 

- SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/72/ES z 13. července 
2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (2003/54/ES) 

- NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 714/2009 
z 13. července 2009 o podmínkách přístupu do soustavy pro přeshraniční výměny 
elektřiny (1228/2003) 
 

Tab. 3-1 Přehled trhů středoevropského regionu 

Název trhu: Země: 
EEX Německo 
PoIPX Polsko 
EXAA Rakousko 
PXE Česká republika 
HUPX Maďarsko 
SPX Slovensko 

 

Tab. 3-2 Regionální trhy 

Název trhu: Země: 
EMCC Německo, Dánsko 
Nordpool Norsko, Dánsko, Finsko, Švédsko 
TLC Francie, Holandsko 
CWE Lucembursko, Německo, Francie, Holandsko 
MIBEL Španělsko, Portugalsko 

3.1 Český trh 

Od roku 1990 přijímala Česká republika (ČR) postupně direktivy Evropské unie platné pro 
energetiku, mj. i direktivy, vytvářející podmínky k liberalizaci trhu s energiemi, aby se 
připravila na své očekávané členství v unii, k němuž došlo 1. května 2004. 
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Zásadní změnu přineslo i zřízení institutu regulátora trhu Energetický Regulační Úřad 
(ERÚ) v roce 2000 a vznik Operátora trhu (OTE), které podmiňovaly otevření trhu s elektřinou 
k 1. lednu 2002, Tato událost vedla k registraci oprávněných zákazníků a poskytování 
podpůrných služeb i obchodování s nimi. V prvních letech liberalizace se obchodníci soustředili 
především na největší odběratele, případně obchodníci exportovali elektřinu nakoupenou v ČR 
do zahraničí. V letech 2006 až 2008 se projevila sílící konkurence v kategorii středních 
odběratelů a později i maloodběratelů [4]. 

Kontinuální obchodování na Power Exchange Central Europe (PXE), dříve energetická 
burza Praha, a vysoká variabilita cen energetických komodit v průběhu roku 2008 ovlivňuovala 
ceny tzv. futures (ceny budoucích dodávek elektřiny) v následujících letech umožnila posílení 
konkurence na trhu, dala možnost dodavatelům elektřiny uplatnit odlišnou strategii nákupu 
elektřiny, rozšířit rozsah nabízených produktů, popř. se soustředit na určitý segment zákazníků. 
V roce 2009 se začala projevovat konkurence na trhu s elektřinou i v segmentu domácností [4]. 

V oblasti mezinárodního obchodu s elektřinou byla hlavní pozornost věnována aukčním 
mechanizmům pro obchodování s příhraničními přenosovými kapacitami v regionu střední 
Evropy. Koordinované aukce na přeshraniční profily jsou nově organizovány aukční kanceláří 
ve Freisingu (CAO - Central Allocation Office), a nikoliv již českým provozovatelem 
přenosové soustavy ČEPS [4]. 

Dne 31. srpna 2009 došlo k propojení denních trhů v rámci České republiky a Slovenska a 
bylo zahájeno obchodování na principu implicitních aukcí. Tímto krokem se Česká republika se 
Slovenskem zařadila mezi první státy s integrovanými trhy v rámci celé Evropy (v současné 
době fungují implicitní aukce dále pouze ve Skandinávii, v rámci zemi Beneluxu a přilehlých 
hranic, a v neposlední řadě mezi Portugalskem a Španělskem). Konečná cena dodávky 
elektřiny pro všechny kategorie zákazníků se dělí na dvě skupiny [5]: 

1) Ceny tvořící regulované činnosti monopolního charakteru (doprava elektřiny pomocí 
přenosového a distribučního systému). 

2) Neregulovaná cena nabízená jednotlivými dodavateli. 

3.1.1 Řízení a kontrola trhu 

- 
Energetický regulační úřad byl zřízen 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., ze dne 28. 

listopadu 2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a 
o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad 
pro výkon regulace v energetice 

ERÚ: 

[6]. 

Hlavní úkoly: 

- podpora hospodářské soutěže 
- podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie 
- ochrana zájmů spotřebitelů v těch oblastech energetického odvětví, kde není 

možná konkurence 
- 
Akciová společnost plní nezastupitelnou roli v rámci řízení sektoru energetiky České 

republiky, a to zejména 

OTE: 

[7]: 
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- vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek mezi sjednanými a 
skutečnými dodávkami a odběry elektřiny nebo plynu 

- organizování krátkodobého trhu s elektřinou a krátkodobého trhu s plynem a 
ve spolupráci s provozovatelem přenosové soustavy organizování 
vyrovnávacího trhu s regulační energií 

- zpracovávání měsíční a roční zprávy o trhu s elektřinou a měsíční a roční 
zprávy o trhu s plynem v České republice 

- zpracovávání zprávy o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a plynu a o 
způsobu zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a 
plynu 

- zpracovávání podkladů pro návrh pravidel trhu s elektřinou a pravidel trhu 
s plynem 

- zajišťování skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny nebo plynu pro 
účastníky trhu 

- zajišťování zpracování typových diagramů dodávek v součinnosti 
s provozovateli distribučních soustav 

- zpracování obchodních podmínek operátora trhu pro elektroenergetiku a pro 
plynárenství 

- zúčtování a vypořádání regulační energie nebo vyrovnávacího plynu včetně 
zúčtování při stavech nouze 

- zajišťuje spotový trh společně s PXE  
 

3.1.2 Trh s elektřinou 

Při úvahách o zavedení trhu s elektřinou do obchodování s elektřinou bylo nejprve třeba 
vyřešit základní model obchodování.  

Některé části obchodování s elektřinou umožňují uplatnění trhu, jiné jsou pro trh méně 
výhodné až nevýhodné. V současnosti se uplatňuje model na obrázku níže (Obr. 3-1 [4]), který 
můžeme rozdělit na dvě části: 

1) Dodávka elektřiny (přenos a distribuce)- přirozený monopol 
2) Dodávka (výroba) a obchod (spotřeba) – možnost existence trhu s elektřinou. 

 

 
Obr. 3-1 Model trhu s elektřinou 

 

U přirozených monopolů je křivka průměrných nákladů klesající (Obr. 3-2 [4]). To 
znamená rostoucí příjmy z rozsahu. V zásadě pak nelze vytvořit funkční trh. Tato skutečnost se 
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projevuje jak u přenosových, tak distribučních soustav. Není smysluplné budovat paralelní sítě. 
Obvykle se tento fakt ještě stvrzuje tzv. institucionálním monopolem, kdy je v legislativě 
stanoveno, že výkonem funkce provozovatele přenosové resp. distribuční sítě je určen subjekt 
na základě určitého povolení a nikdo jiný nesmí tuto činnost vykonávat. V ČR je regulační úřad 
ze zákona oprávněn vydávat tato povolení formou licence [3]. 

 
Obr. 3-2 Průměrné celkové náklady přirozeného monopolu 

- 
Obchodní platforma určená pro obchodování s elektrickou energií. Burza nabízí 

obchodování v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Byla založena 8. ledna 2007 
s cílem nastavit nová pravidla pro obchodování s elektrickou energií. Obchodování s elektřinou 
tím vstoupilo do zcela nové etapy, ve které o ceně rozhoduje hlavně vztah aktuální nabídky a 
poptávky. 

PXE:  

PXE zavedla na český trh s elektrickou energií konkurenční prostředí a pomohla tak jeho 
liberalizaci. Zajišťuje všem účastníkům burzy stejné podmínky pro obchodování bez ohledu na 
velikost jejich transakcí. Jednou z největších devíz obchodování s energií na PXE je 
transparentnost cenotvorby elektrické energie, která je založena na identických principech 
běžně fungujících i v jiných státech Evropské unie. Předmětem obchodování na PXE je 
elektrická energie o hodinovém výkonu 1MW [1]. Obchody lze rozdělit: 

- Futures 
- roční (R+1 až R+3) 
- čtvrtroční (Q+1 až Q+4) 
- měsíční (M+1 až M+6) 

- Spot (zajišťuje OTE) 
- denní (D+1 až D+4) 
- vnitrodenní (hodinový obchod) 

 

Různé způsoby obchodování přináší na trh cenovou stabilizaci, usnadňuje predikci vývoje 
cen a výrazně přispívá k eliminaci cenových šoků. Fungování energetické burzy se v konečném 
důsledku kladně promítne také do prodeje elektřiny koncovým zákazníkům a uživatelům [1].  

Jak již bylo zmíněno dříve, krátkodobým spotovým obchodem se zabývá společnost OTE 
ve spoluprácí s PXE. 



 Přehled jednotlivých trhů s elektřinou v Evropě a jejich hlavní charakteristiky 

 

23 

- Market Coupling ČR a SR: 
Takto strukturovaný trh byl spuštěn 1. září 2009. Propojením spotových trhů se docílila 

větší dostupnost a bezpečnost dodávek elektrické energie. Po vzoru některých evropských zemí 
se uplatnily nové metody příhraničního obchodování, a to zavedení společné koupě elektřiny, 
její součastné zajištění potřebné kapacity přeshraničního profilu v jednom kroku na jednom 
místě tzv. implicitní aukce. Výhody provozování implicitních aukcí jsou následující: 

- zlepšení fyzické využitelnosti příhraničních kapacit 
- zvýšení likvidity spotových trhů, snížení volatility spotových cen elektřiny 
- snížení možnosti zneužití příhraničních profilů spekulativním nákupem na 

explicitních aukcích 
- odstranění rizika při nákupu energie a její nemožností ji přenést přes úzká 

místa 
 

Nezbytnou podmínkou pro funkci společného trhu bylo vytvoření tržního místa na 
Slovensku. Pověřena byla společnost SEPS. Dále zavedení společné měny (eura) na denním 
trhu OTE  a spolupráce společnosti ČEPS, bez její spolupráce by nebyl projekt 
provozuschopný. 

Základním principem společného denního trhu je využití stejného algoritmu vyhodnocení 
nabídek. Mezi oběma organizátory dochází k sesouhlasení nabídek anonymní výměnou dat. 
Vyhodnocení nabídek z obou oblastí provádí centrální modul (primární koordinátor) o tuto 
pozici se střídají  SEPS a OTE v předem dohodnutých intervalech. [5] 

3.2  Středoevropský region 

3.2.1 Slovenský trh 

Trh započal založením společnosti Slovak Power Exchange (SPX) v lednu roku 2005 pouze 
pro velkoodběratele. Domácnostem bylo umožněno zvolit si dodavatele elektřiny od července 
2007. Společnost SPX je poskytovatelem informací a zprostředkovatelem služeb při 
obchodování s elektrickou energii prostřednictvím obchodní platformy SPX. Účastníci 
obchodování jsou zastoupeni 34 subjekty z řady tradičních a alternativních dodavatelů 
elektřiny. SPX umožňuje účastníkům nákup a prodej elektřiny z dodacích míst SEPS, ČEPS a 
MAVIR. Dále nabízí možnost anonymního a neanonymního obchodování. Obchodování zde 
můžeme rozdělit do několika sekcí [8]: 

- vnitrodenní diagramy (šest čtyřhodinových seancí) 
- denní diagramy 
- krátkodobý trh (obchodování denních, víkendových a týdenních produktů 
- dlouhodobý trh (měsíční, čtvrtletní a roční) 

Roku 2008 vznikla myšlenka market couplingu, tedy propojení spotových trhů s elektrickou 
energií v České republice a Slovenské republice. Tento nápad vznikl po úvahách, jakým 
směrem se vydá trh po odstavení jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích. 
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Primární koordinátoři česko-slovenského trhu ČEPS a SEPS se střídají každý po dobu tří 
měsíců.  

Podmínky pro obchodníky, kteří se chtějí stát účastníkem česko- slovenského denního trhu: 

- uzavření smlouvy se SEPS 
- uzavření smlouvy o zaúčtování odchylek se SEPS (od 1. 1. 2011 s OKTE) 
- složení finanční zálohy 

Obchody s elektrickou energií typu futures se nyní sjednávají na PXE, tento způsob 
obchodování byl zahájen v říjnu roku 2008 a o pět měsíců později začala PXE obchodovat i 
s maďarskou elektřinou [8]. 

3.2.2 Trh v Německu 

Tento trh je jedním z největších v Evropě. Na domácím trhu se spotřebovalo kolem 
555 TWh. Dominují zde čtyři integrované společnosti: E.ON, RWE, Vattenfall a EnBW, které 
pokrývají zhruba 50% poptávky po elektrické energii. Dále na trhu figurují regionální a obecní 
dodavatelé energie, kteří mohou distribuovat a prodávat aktiva. V roce 1998 byl plně otevřen 
trh s elektřinou a plynem. Otevření trhu, vedlo k začátku velké hospodářské soutěže, což 
umožnilo vstup i zahraničních klientů a snížení ceny pro koncové spotřebitele. Vznikl regulátor 
trhu BNA, který se pustil do zavádění opatření pro podporu hospodářské soutěže. Dalším 
důležitým krokem k liberizaci trhu bylo zavedení jednotného připojovacího procesu pro 
všechny účastníky trhu. To zahrnovalo standardní kroky pro zpracování dat [9]: 

ECC je ústav zabývající se zúčtováním a výměrou transakcí s elektrickou energií a 
souvisejících produktů na OTC trzích. Od jeho založení v roce 2006 se stále rozšiřuje burzovní 
síť. V součastné době poskytuje své účetní služby pro finanční transakce uzavřené na APX-
ENDEX, CEGH , EEX, EPEX spot, HUPX a Powernext. 

Jeho automatizované a integrované účtování a riziková správa řady trhů a komodit, 
umožnil ECC standardizaci procesů a nižší požadavky na zajištění. Každý obchod uzavřený 
prostřednictvím burzy, přebírá ECC rizika protistrany a garantuje všechny finanční závazky 
obchodujících stran. Ochrana proti nedodržení povinnosti je zajištěna denním vypořádáním 
zisků a ztrát a mezinárodně schválené rozpětí systému. Kupujícím i prodávajícím je 
garantována naprostá anonymita [10]. 

- 
Evropská energetická burza byla založena v roce 2002 spojením dvou německých 

energetických burz v Lipsku a ve Frankfurtu nad Mohanem. Sloučením se stala vedoucí 
energetickou burzou. Burza spoléhá na otevřený obchodní model, tím umožňuje větší pružnost 
a pokrytí trhu. Toto je umožněno díky systematické delimitaci a partnerství. V roce 2006 byl 
prvním krokem přenos  procesu účtovaných aktivit do pomocné společnosti ECC AG. 
Energetický spot a obchodování s deriváty byly přesunuty do oddělených společností v roce 
2007 až 2008. Tyto dceřiné společnosti pracují společně na řešení různých návrhů 

EEX: 

[11]. 

Nabídku pro spolupráci přijala holandská burza ENDEX spolupracující s EEX v dozorčím 
odvětví od roku 2006. V současnosti regulační úřad ECC poskytuje zúčtování a vypořádání 
obchodů pro všechny produkty obchodované na ENDEX. 
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V oblasti obchodování s energiemi EEX spolupracuje s francouzskou Powernext a.s., kde 
EEX drží 50% akcií ve společnosti EPEX Spot SE, Ta organizuje krátkodobé obchodování 
s energií tzv. Spot market pro Německo, Francii, Rakousko a Švýcarsko. Na dlouhodobé trhy 
(Futures derivatives) se specializuje přímo burza EEX pro Německo a Francii. Zúčtování a 
vypořádání obchodů se zabývá společnost ECC [12]. 

Produkty pro obchodování na EEX: 

- Phelix Futures Derivatives  
- Roční (R+1 až R+6) 
- Čtvrtletní (Q+1 až Q+6) 
- Měsíční (M+1 až M+6) 

Ve spolupráci s EPEX jsou: 

- Vnitrodenní obchody- Německo, Francie 
- Hodinové aukce- Německo, Francie, Švýcarsko 

   

Nutno podotknout že německá burza EEX patří k největším obchodním místům ve střední 
Evropě, a do jisté míry určuje cenu, za kterou se elektrická energie prodává na burzách a 
v aukcích i v jiných zemích. 

- 
Společný podnik vlastní dvě společnosti, a to Německá EEX a Francouzská Powernext, 

obě mají 50% podíl. Účelem tohoto společného obchodního místa je vytvořit jednotný evropský 
trh pro obchodování s day-ahead a intraday produkty. Vytvořením co největší oblasti se 
dosáhne stanovení přibližně stejné ceny, která je koordinovaná pomocí transparentních 
mechanismů pro sjednocení ceny, pokud je to možné. 

EPEX Spot: 

Produkty day-ahead aukce francouzského trhu je spojena s day-ahead trhy Nizozemska a 
Belgie v oblast TLC . V součastné době se EPEX věnuje snaze rozšířit propojení trhů s CWE 
(středozápadní Evropa), s cílem je dosáhnout optimálního řízení trhu a zvýšení likvidity na trhu 
[12]. 

3.2.3 Maďarský trh 

V roce 1991 dochází v Maďarsku k restrukturalizaci trhu s energiemi. Byla započata 
privatizace a liberizace v energetickém sektoru. Nyní je většina státního energetického 
průmyslu převážně v soukromém vlastnictví. MVM, bývalý státní monopol, má ve vlastnictví 
přenosové sítě a jedinou jadernou elektrárnu v zemi.  Tato společnost zodpovídá za dovoz a 
export a hraje jedinou roli obchodníka v zemi. V roce 2001 se ceny elektřiny zvedly o 14% a 
distributoři začali jednat s regulátorem trhu o oprávnění dovážet elektřinu přímo. Úplná 
liberizace trhu nastala počínaje rokem 2003 pro zákazníky s roční spotřebou 6,5GWh. Rokem 
2004 začaly platit státem regulované ceny pro drobnější spotřebitele [13].   

Oblast výroby je složena z 12 společností, 6 distribučních společností, většina je kompletně 
nebo z části ve vlastnictví zahraničních společností. 
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- 
Společnost patří do skupiny řízené MVM Group, je to jedna z nejdůležitějších částí odvětví 

národního hospodářství a domácí elektroenergetiky. Její aktivity zahrnují oblasti výroby, 
přenosu, řízení a ochod s elektřinou. Skupinové spojení s dalšími podniky v zemi vytvářejí 
integrovaný celek, umožňující základ pro vývoj a extremní výdaje, které jsou nezbytné pro 
činnost v elektrizační soustavě. MVM trade s.r.o. je od roku 2008 obyčejným obchodníkem 
jako každý jiný působící v Maďarsku. Dříve vlastnila velkoobchodní licenci pro prodej 
elektřiny 

MVM:  

[14].  

- 
Tento trh je plně elektronicky organizovaný, nabízí spotový obchod s produkty D-1 na 

dodávku elektřiny v Maďarsku. Produkty, s kterými může být obchodováno na HUPX, jsou 
standardními smlouvami pro fyzické dodávky elektřiny. Určitý postup jednotlivých obchodů je 
dán dokumenty vyplívající z pravidel trhu, kodexu obchodování a provozními předpisy. Pro 
dodržovány pravidel a předpisů, je vytvořen úřad dohlížející na trh, aby zde bylo zajistilo 
spravedlivé a transparentní obchodování. Provozní pravidla obsahují podrobnější opatření 
týkající se smluvních a obchodních parametrů. Pravidla trhu upřesňují hlavní rozhodnutí o 
organizaci a provozu na burze. Provozní řád obsahuje podrobnější opatření o smluvních a 
obchodních parametrech. Kodex chování obsahuje pravidla, která musí členové HUPX 
dodržovat, aby se dosáhlo spravedlivého a transparentního chování na trhu 

HUPX:  

[15]. 

3.2.4 Polsko 

Distributoři elektrické energie v Polsku umožňovali od roku 1990 uzavírání kupních smluv 
s dlouhodobým kontraktem na dodávku elektrické energie. Někdy tyto smlouvy platí až do roku 
2027.  V roce 2007 energetická komise zavedla systém náhrad, které podporují ukončení 
dlouhodobých smluv na elektrickou energii.  V tomto roce představovaly dlouhodobé smlouvy 
podíl z objemu prodané elektřiny asi 32%, další rok to bylo už pouhých 7% [13]. 

Trh s elektřinou se zcela otevřel až od června roku 2007. Již v roce 1998 bylo umožněno 
změnit dodavatele elektřiny, ale pouze odběratelům, kteří měli roční odběr nad 500GWh. V této 
době těchto odběratelů nebylo mnoho. Rokem 2005 se hranice odebraného výkonu snížila na 
1GWh/rok. Jiného dodavatele si mohlo vybrat kolem 6000 odběratelů (zhruba 52% trhu). 
V roce 2008 skoro 100% odběratelům zajišťuje dodávku elektřiny standardní dodavatelé [16].  

- 
Společnost byla založena na konci roku 1999, po šesti měsících od registrace se spustil 

spotový obchod. Cena produktů stanovená na tomto trhu se stala měřítkem pro dvoustranné 
kontrakty. 

POLPX: 

V roce 2003 to byla první burza, která získala licenci ke spuštění devizového trhu od 
Financial Supervision Commission (KNF). Stávající právní předpisy a dohled komise KNF 
vytvořili záruku pro správnou funkci trhu a transparentnost uzavíraných obchodů.  

Díky zkušenostem při realizaci řešení state-of-the-art1

                                                 
1 State-of-the-art- Stav techniky je nejvyšší stupeň rozvoje např. u zařízení, techniky nebo ve vědecké oblasti, 

dosažený v určitém čase 

 a schopnosti v IT infrastruktuře, byla 
v roce 2005 burza pověřena sestavením a spravováním certifikační registrů o původu elektrické 
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energie vyrobenou z obnovitelných zdrojů. V roce 2007 byla licence prodloužena a rozšířena o 
elektrickou energii z kogeneračních jednotek. Registry jsou důležitou částí pro podporu 
elektřiny z OZE. 

Day ahead trh byl na polské burze spuštěn jako první a to půl roku od registrace PolPx. 
Jedním ze základních cílů trhu je stanovení ceny elektrické energie obchodů uzavřených na 
polském trhu s elektřinou. Spotový trh se skládá z 24 hodinových trhů s kontakty na dodávku 
elektrické energie, složených ze tří bloků [16]: 

- 1MW elektřiny každých 24 hodin 
- 1MW elektrické energie ve špičce mezi 8:00 a 22:00 
- offpeak- 1MW elektřiny v rozmezí 23:00 až 7:00 

 

Trh komoditních derivátů (futures) byl založen v listopadu 2008. Obchoduje se s 4 typy 
produktů, vždy na tři nejbližší období. Deriváty nabízené na POLPX jsou: 

- týdenní 
- měsíční 
- čtvrtletní 
- roční 

 

Další oblasti působení POLPX  jsou:  

- vnitrodenní trh 
- vlastnická práva na trhu s obnovitelnými zdroji 
- trh CO2 povolenkami 

3.2.5 Rakousko 

EXAA se zapojila do obchodování v říjnu 2001, kdy nastala úplná liberizace trhu 
s elektřinou. Nyní je burza zaměřena převážně na spotový obchod, dále se burza věnuje 
prodejem povolenek na emise CO. EXAA vedle zprostředkování obchodů, se zabývá denním 
vyúčtováním všech finančních obchodů a přebírá rizika všech uzavřených obchodů. Při 
zahájení provozu burzy EXAA bylo registrováno 12 účastníků. Nyní je to více než 65 z více jak 
14 zemí [17]. 

Obchodní oblast je tvořena třemi zónami: 

- Německo - 50Hertz, Amprion, Transpower, EnBW  
- Rakousko - Verbund APG, TIWAG Netz AG, VKW Netz AG 
- Maďarsko - MAVIR  

3.3 Regionální trhy v Evropě 

Snahou většiny energetických burz s elektrickou energií je vytvořit co největší společný trh 
a docílit jednotného celoevropského trhu. Tím spojením by se dalo dosáhnout sjednocení ceny 
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elektřiny a zvýšila by se likvidita na trhu. Obrázek (Obr. 3-3 [18]) naznačuje vývoj trhu 
v Evropě. 

 

 
Obr. 3-3 Předpokládaný vývoj Evropských trhů 

 

3.3.1  Nord Pool Spot 

Největší spotový trh s elektrickou energií na světě, která nabízí denní a vnitrodenní trhy. 
Norsko bylo první skandinávskou zemí, kde došlo k odstranění státní kontroly. Energetický 
zákon z roku 1990 tvořil základ pro deregulaci. Roku 1996 bylo spuštěno spojení Norsko – 
Švédsko, vznikla první světová burza pro obchodování s elektrickou energií, dále se připojilo 
Finsko roku 1998. Připojením Dánska se stává skandinávský trh plně integrovaný, integrita 
nastala po připojení východního Dánska roku 2000, západní Dánsko se připojilo o rok dříve. 
Připojením Dánska nastala možnost obchodu s Německem. 

Nyní se obchodů na burze účastní přes 300 firem z 20 zemí.  Tato burza pracuje na území 
čtyř států, a to Norska, Dánska, Finska a Švédka. Nordpool poskytuje trh pro výrobce, 
energetické společnosti a velké spotřebitele, na kterém mohou prodat nebo koupit elektrickou 
energii. Tento trh určuje referenční cenu pro futures, forwardy a dále i pro severské OTC trhy 
[19]. 

3.3.2 EMCC 

Společnost byla založena v Hamburku v srpnu 2008. Jedná se společně provozovaný podnik 
společnostmi jako NordPool Spot, EEX, 50Hertz Transmission, TenneT TSO a Energinet.dk.  

EMCC je akreditovaná společnost pro obchodování mezi EPEX a NordPool Spot. 
Nejdůležitější funkcí je řízení zatížení přenosové soustavy mezi severskými regiony a západní 
Evropou. Je oprávněna přidělováním přeshraničních kapacit v implicitních aukcích a společně s 
propojením trhů s day-ahead obchody. Tato opatření vedou k nejvíce efektivnímu využívání 
přeshraničních propojení mezi státy [20]. 

Národní trhy Regionální trhy 

Celoevropský trh 
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Společnost EMCC vykonává funkce v rámci market couplingu  s vlastním vyvinutým 
systémem nazývaný „tight volume coupling.“ Koncepce je složena ze tří části: 

- 
Přenosové přeshraniční kapacity jsou z části nebo celé předány k dispozici EMCC, toto se 

děje ráno v den D-1. Přijímají se všechny nabídky od obchodníků s kapacitou v explicitních 
aukcích. Kapacity, které jsou dány k dispozici prostřednictvím EMMC se nazývají MCC.  

ATC: 

- 
V poledne burza přijme nabídky od obchodníků s elektrickou energií v tržních oblastech a 

předávají je do anonymní objednávkové knihy (OBK). Na základě přenosové kapacity v úzkých 
místech a cen jednotlivých nabídek, vypočítá optimální toky mezi tržními oblastmi. Výsledné 
toky se nazývají MCF (market coupling flows). Po výpočtu, EMCC tvrdí ceny pro další 
samostatné poptávky a nabídky na energetických burzách. To se odráží ve výpočtech toků. 
Burzy jednotlivých oblastí pak vypočítají své vlastní ceny, zohledněnou cenou od EMCC. 

OBK: 

- 
EMMC navrhne toky elektrické energie a rozešle požadavky provozovatelům přenosových 

soustav. Dále shromažduje každou hodinu údaje o ceně a nevyužitých kapacit na jednotlivých 
burzách a určuje poplatky za toto přetížení ve výši rozdílu cen krát MCF. Poplatky za využití 
úzkého místa je pak věnováno vlastníkům přenosových cest. Ty musí být využity pro zlepšení 
kvality sítě, nebo rozšíření přenosového vedení 

Vyhodnocení toků: 

[20].  

3.3.3 Powernext 

Funkce společnosti jako takové se datuje k roku 2001 na měsíc červenec, kdy byl 
Powernext začleněn do vlastnictví HGRT, Euronext, EDF, Société Générale, BNP Paribas, 
TotalFinalElf and Electrabel. V prosinci bylo spuštěno obchodování day-ahead a roku 2004 
v červenci se zahájil obchod futures. O další tři roky později byl zahájen provoz OTC, 
zúčtování pro Powernext a začalo se obchodovat v rámci intraday. Mezním datem je rok 2008, 
kdy v prosinci byl učiněn převod trhů intraday a day-ahead na společnost EPEX, kde powernext 
vlastní 50% společnosti. V dubnu 2009 převod francouzského futures trhu na společnost EEX. 
Na oplátku dostává 20% podíl společnosti EEX.  

Powernext je regulační investiční společnost se sídlem v Paříži a působí v rámci MTF 
(mnohostranný obchodní systém). V současnosti navrhuje a provozuje platformy pro 
elektronické obchodování pro spot a deriváty v evropském energetickém sektoru. Převážně se 
zabývá obchodováním s plynem [21]. 

3.3.4 CWE Market Coupling 

V listopadu roku 2006 byl nahrazen starý systém explicitních aukcí novým mechanismem 
market couplingu tzv. implicitní aukce. Tento typ trhu přijali pro přidělování denní kapacity 
mezi Francií - Belgií a Nizozemím - Belgií. Odpadly dva kroky u aukcí, a to denní explicitní 
aukce s přenosovými kapacitami a day-ahead obchody. Toto spojení uvedených zemí v TLC 
bylo vytvořeno za účelem integrace přenosů a obchodu s elektrickou energií v západní Evropě. 
Integrace trhu dále pokračovala přijetím MoU (Memorandum of Understanding) mezi vládami, 
regulátory a energetickými burzami mezi Belgií, Lucemburskem, Nizozemskem, Německem, a 
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Francií, podepsané v Lucembursku 2007. Roku 2010 začala integrovaná oblast CWE 
nahrazovat starší TLC. Tato nově vzniklá oblast je také součástí spojky s EMCC. 

CWE zvolilo jako algoritmus pro výpočet denních výsledků propojení trhů nazývaný 
COSMOS. Jednoduchý popis algoritmu výpočtu je následující [22] 

- účastníci trhu předají předpoklad objednávky na nějaké burze ve skupině 

: 

- výpočet přenosové kapacity s uvažováním základních toků 
- vyhodnocení, jestli objednávku přijmout, anebo odmítnout 
- provede krácení ceny určitými pravidly pro případy, kdy cena nemá 

harmonizovanou hranici 
- nalezení vhodného řešení pro všechny případy- rychlý výpočet 
- zlepšení počátečního řešení- výpočet s časovým limitem 
- vygenerování několika možností výsledků  
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4 VÝVOJ CEN RŮZNÝCH KOMODIT ELEKTŘINY NA 
JEDNOTLIVÝCH BURZÁCH 

Hlavním kritériem při uzavírání obchodů na energetické burze je cena produktů, které jsou 
nabízeny k prodeji. Tato cena se liší v závislosti na velkém počtu aspektů, např. výrobní silou 
v dané oblasti, polohou, počtem přeshraničních vedení (pouze na trzích, které spolupracují mezi 
státy). 

Následující grafy zachycují vývoj jednotlivých cen od počátků fungování Evropských trhů 
až do dnešní doby. Budeme se snažit zachytit vývoj ceny u zmíněných trhů, především obchody 
typu futures a spot. 

U většiny trhů je získávání dat složité nebo jsou data dostupná pouze pro obchodníky. Proto 
jsme k nim měli jen omezený přístup k. 

4.1 Futures 

Na následujících grafech je možné sledovat množství zobchodované elektřiny od zahájení 
obchodování s komoditou Cal-11. Na německé burze EEX (Graf 4-1 [11]) je patrné, že nejvíce 
obchodů se uskutečňuje v roce před rokem dodávky. Na české burze PXE (Graf 4-2 [1]) je 
tento fakt také patrný, ale je méně výrazný. Tato vlastnost při obchodování s produkty futures 
nám umožňuje sestavit grafy s vývojem ceny na jednotlivých burzách (Graf 4-3), které odráží 
aktuální vývoj v daném roce. 

 

 
Graf 4-1 Množství obchodů na burze EEX 
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Graf 4-2 Množství obchodů na PXE 

 

Graf (Graf 4-3) popisuje vývoj ceny u futures obchodů s rozsahem R+1 (nákup komodity 
rok dopředu). U polského trhu POLPX jsme se dopustili drobné nepřesnosti, protože burza 
uvádí ceny obchodů v PLZ. Proto se cena musela přepočítat pomocí průměrného kurzu 
v požadovaném roce [23]. Graf můžeme rozdělit na několik časových období: 

1) Časová oblast 2002 – 2005 znázorňuje počátek vývoje ceny na energetické burze EEX, 
ostatní burzy s elektřinou ještě nezahájili svůj provoz. Na trzích s elektřinou v ostatních 
zemí ještě nezapočala liberizace (zákazníci si nemohou zvolit svého dodavatele 
elektřiny, trh s elektřinou zde neexistuje). 

2) Roku 2006 byly zavedeny povolenky na vypouštění CO2 

[2]

do ovzduší. S těmito 
povolenkami je možné obchodovat na burze (subjekt, kterému přebývají, je může prodat 
a naopak subjekt, jemuž chybí, je může nakoupit ). Výrobci si ceny povolenek 
připočítali k ceně vyrobené elektřiny, a tím došlo k rapidnímu nárůstu ceny elektřiny na 
trhu. 

3) Rok 2007 zahájila provoz česká PXE burza a cena energie je analogická jako na EEX. 
Je to způsobeno majoritním postavením německé burzy na trhu.  

4) Rok 2008 započala s obchody futures polská burza POLPX. Její cena je nižší než u EEX 
a PXE, protože v polské ES doposud trvá přebytek výrobní kapacit elektrické energie 

5) První polovina roku 2008 extrémní zvýšení ceny elektřiny, důvodem byl předpoklad 
růstu spotřeby elektrické energie. 

6) Druhá polovina roku 2008 se vyznačuje nástupem hospodářské krize vlivem nedostatku 
aktiv v amerických bankách (krize na hypotečním trhu). S tím je spojený prudký pokles 
ceny elektřiny na burzách. 
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7) Rok 2009 a 2010 můžeme nazvat setrvalým stavem ve vývoji ceny na energetických 
burzách 

 
Graf 4-3 Vývoj ceny na trzích pro komoditu R+1 

 

 
Graf 4-4 Srovnání futures cen produktu CAL-11 na EEX, POLPX a PXE 
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Graf (Graf 4-4) znázorňuje vývoj komodity pro dodávku elektřiny na rok 2011 (cal-11). 
Vývoj ceny můžeme porovnat mezi třemi trhy a to EEX, PXE a POLPX.  

Na grafu si můžeme popsat ještě několik významných změn ceny elektřiny, která je patrná 
především na německém trhu EEX. První zvrat je patrný v roce 2006, kdy byly zavedeny 
povolenky s emisemi CO2

Graf 4-3

. Zaznamenatelný propad nastal v první čtvrtině roku 2007, kdy bylo 
nadbytek elektrické energie z větrných elektráren a došlo k poklesu ceny za elektřinu. Další 
vývoj ceny v roce 2008 a 2009 byl již zmíněn v předešlém textu k ( ). Za zmínku stojí 
zvýšení a následný pokles ceny v období od května 2009 do března 2010, tento vývoj byl 
pravděpodobně způsobený příliš optimistickým odhadem obchodníků ohledně vývoje 
hospodářství po krizi. Po zveřejnění hospodářských výsledků jednotlivých firem cena na burze 
začala klesat, až do prvního čtvrtletí roku 2010. Tento proces se opakuje a cena komodity se 
poslední rok před rokem dodávky ustálí na určité hodnotě. 

4.2 Spot 

Tento druh obchodů je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak lze nakoupit elektrickou 
energii za přiměřenou cenu. Denní trh ovlivňuje velké množství veličin.  

Z jednoho pohledu má spotový obchod stejné vlastnosti jako futures trhy. Společné 
vlastnosti jim můžeme přiřadit z dlouhodobého dopadu na trh v podobě krize, zavedení 
povolenek CO2

Na druhou stranu je spotový obchod ovlivňován okamžitými požadavky trhu. Při přebytku 
elektřiny např. z nadměrné výroby VTE a FVE se může cena spotového obchodu dostat skoro 
na nulovou hranici nebo do záporných čísel. Naopak při nedostatku energie popřípadě při 
velkém zájmu o ni, může dojít k nárůstu aktuální ceny nad průměrnou hranici. Dalším 
aspektem, na kterém závisí vývoj ceny, je obsazení kapacity přeshraničních vedení. Tento děj 
nastává při velkých tocích výkonu, nebo alokováním potřebného výkonu pro vytvoření zálohy 
v případě snížení výrobních kapacit jednotlivých elektráren. 

 nebo špatný odhad analytiků o celkovém vývoji cen na trhu.  

Následující grafy (Graf 4-5) a (Graf 4-6) zachycují vývoj na významných energetických 
tržních místech v Evropě. Pro lepší přehlednost byly z denních hodnot vytvořeny průměrné 
ceny pro jednotlivé měsíce.  

Na prvním grafu (Graf 4-5) lze vidět v první části stabilní cenu německé a polské burzy. 
Přibližně v říjnu 2007 došlo ke zvýšení ceny počínajícím zavedením povolenek s produkcí CO2

Podrobnější popis dlouhodobých trendů na spotovém trhu by směřoval k podobným 
závěrům jako již zmiňovaných u futures obchodů. Z pohledu denního trhu je analýza vlivů na 
spot velmi složitá a bylo by potřebné znát podrobnější informace. Např. by bylo potřebné znát 

 
a následného obchodu s touto komoditou a dále zvýšení ceny následkem ekonomické krize. U 
polského trhu nedošlo tak rychlému nárůstu ceny vzhledem k jejich slabé páteřní sítě, kterou 
nedokázali exportovat zobchodovaný výkon. Od únoru roku 2008 započala s obchodováním 
česká burza PXE, jejíž spotové ceny byly často vyšší než u ostatních trhů, tato vlastnost mohla 
být způsobena nedostatečným zájmem o spotové obchody v prvním období burzy(do propojení 
spotu na PXE s krátkodobého trhu na OTE).  
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aktuální množství vyrobené energie, atmosférické poměry v jednotlivých místech výroben. 
Obsazení profilů nebo rezervovanou kapacitu úzkých míst. Dále cenu na spotovém trhu velmi 
výrazně ovlivňuje politická situace (nařízení, předpisy a zákony). 

 
Graf 4-5 Vývoj ceny spotového trhu na NordPool Spot, POLPX, EPEX a PXE 2007-2008 

 

 
Graf 4-6 Vývoj ceny spotového trhu na NordPool Spot, POLPX, EPEX a PXE 2009-2010 
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5 OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE 

V dnešní době je jedním z často diskutovaných témat elektrická energie vyrobená 
z nevyčerpatelných zdrojů, u kterých dochází k regeneraci energie. Do této kategorie patří 
zdroje energie, které mají jednu společnou vlastnost, a to, že pochází z energie Slunce. Mezi 
nejrozšířenější přeměny energie na elektřinu patří přetvoření pomocí fotovoltaických, vodních, 
větrných elektráren. Dalšími způsoby získávání elektrické energie jsou spalování biomasy, 
bioplynu. Ještě zde přiřadíme geotermální elektrárny, které využívají energii zemského jádra.  

Energie vyzařovaná Sluncem je jednou z nejčistějších a nejšetrnější energií. Množství 
energie, dopadající za jednotku času na jednotkovou plochu mimo zemskou atmosféru, 
nazýváme sluneční konstantou. Její hodnota je 1360 W.m-2

[24]

. Přibližně jedna polovina zářivého 
toku ze slunce je pohlcena zemským povrchem a přemění se na teplo. Velká část energie, 
dopadající na oceány, se spotřebuje k odpaření vody. Páry jsou vynášeny vzestupnými proudy 
vzhůru, kde kondenzují a předávají své skupenské teplo okolí. Tímto způsobem se ohřívá horní 
vrstva troposféry. Cirkulací zahřátého vzduchu vzniká proudění, a tedy i vítr. Procesy přeměny 
slunečního záření v biosféře jsou sice z energetického hlediska zanedbatelné, avšak jsou 
nezbytné pro život na zemi.  

5.1 Fotovoltaické systémy 

5.1.1 Princip činnosti 

Technologie FV systémů umožňuje přímou přeměnu slunečního záření na elektrickou 
energii. Děj probíhá pomocí fotovoltaických (FV2

[25]

) článků. Článek je vyrobený 
z polovodičového prvku a tvoří velkoplošnou diodu minimálně s jedním PN přechodem. V 
ozářeném solárním článku jsou generovány elektricky nabité částice (páry elektron – díra). 
Elektrony a díry jsou separovány vnitřním elektrickým polem PN přechodu. Rozdělení náboje 
má za následek napěťový rozdíl mezi „předním“ (-) a „zadním“ (+) kontaktem solárního 
článku. Vnějším obvodem zapojeným mezi oba kontakty potom protéká stejnosměrný 
elektrický proud, jenž je přímo úměrný ploše solárního článku a intenzitě dopadajícího 
slunečního záření. Napětí jednoho článku s hodnotou přibližně 0,6 V je příliš nízké pro další 
běžné využití. Sériovým propojením více článků získáme napětí, které je již použitelné v 
různých typech fotovoltaických systémů. Standardně jsou používány sestavy pro jmenovité 
provozní napětí 12 nebo 24 V. FV člán ky se v ětšinou vyrábí z monokrystalického nebo 
polykrystalického křemíku . 

5.1.2 Druhy instalací, umístění FVE 

Instalace fotovoltaických panelů se realizuje na střechy a fasády domů, průmyslových 
výroben a podnikových hal nebo se instalují na konstrukce umístěné na volných plochách. 

                                                 
2 Fotovoltaika pochází ze dvou slov, řeckého φώς [phos] = světlo a ze jména italského fyzika Alessandra 

Volty.  
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Střešní instalace mají jednu z největších výhod, že nedochází k zastavování volných ploch 
(zemědělská půda). Nejsou zde potřebné konstrukce, protože střechy mají většinou určitý sklon. 
Konstrukce se používají na rovných střechách nebo s minimálním sklonem (v důsledku malého 
sklonu by nebyla docílena optimální účinnost panelů). Střešní systémy jsou připojovány přímo 
do elektrorozvodů daného objektu a slouží jako doplňkový zdroj elektrické energie nebo se 
připojují přímo do sítě. Jedna z významných nevýhod tohoto systému je, že instalovaný výkon 
omezuje rozloha střechy. Střešní instalace se provádí kolem 100 kWp. Pro vyvedení výkonů 
z FV systémů se používají střídače3

Fotovoltaické panely umístěné na volné ploše se umisťují na konstrukce pro zaručení 
správného náklonu a pevného ukotvení k zemi. Většinou se provádí na rovných plochách, ale 
výjimkou nejsou ani instalace na svazích. Takto umístěné panely mají většinou instalovaný 
výkon od stovek kWp do 10 MWp. 

. Panely jsou propojeny se střídači v různých variantách 
zapojení, nejčastější je sérioparalelní řazení panelů k měniči.  

 

 
Obr. 5-1 Roční sluneční mapa české republiky 

 

V našich podmínkách je nejvhodnější místo pro výstavbu fotovoltaických elektráren oblast 
jižní Moravy a část jižních Čech. Hodnotu osvětlení zemského povrchu v České republice 
znázorňuje obrázek (Obr. 5-1 [26]).  

                                                 
3 Střídač, též invertor nebo měnič je elektrický přístroj, který převádí stejnosměrné napětí a proud na střídavé 

napětí nebo proud. Tyto přístroje umožňují i další funkce jako monitoring sítě a provozních údajů, ochranné 
funkce, atd. 
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5.1.3 Spolehlivost a regulovatelnost dodávky 

V poslední době u nás nastává velký rozvoj FV elektráren. Hlavním důvodem je závazek 
v rámci Evropské unii, že ČR dosáhne 8% podíl výroby elektrické energie z OZE. Díky vysoké 
státní podpoře začal velký rozvoj FV elektráren, přispělo k tomu i to, že poklesla výrobní cena 
FV panelů na trhu. I proti skeptickým názorům nakonec ČR splnila závazek s konečným 
výsledkem 8,3% podílu OZE na výrobě elektřiny. Masivní rozvoj se stát rozhodl zpomalit 
určitými opatřeními. V  roce 2011 došlo k výraznému snížení podpory ze strany státu. 

Rozvoj FV elektráren znázorňuje níže uvedený graf (Graf 5-1 [6]). Jsou to provozovny, na 
které Energetický regulační úřad vydal licenci. Zobrazuje masivní nárůst provozoven od 
1.1.2010 do konce března 2011. 

 

 
Graf 5-1 Celkový počet licencovaných elektráren 

 

Jak bylo uvedeno v předešlém grafu (Graf 5-1 [6]) takto velký rozvoj FVE a skokové 
navýšení výkonu sebou přináší řadu problémů. 

Energie získávaná ze slunce prostřednictvím fotovoltaických panelů je nestabilním 
zdrojem, u kterého není jednoduché předpokládat vývoj a velikost dodávané energie do sítě. 
Z pozice operátora přenosové soustavy je vývoj počasí důležitou otázkou, aby bylo možné 
splnit denní diagram zatížení. Při špatném odhadu výroby energie z FVE může dojít buď 
k přebytku výkonu nebo naopak k jeho nedostatku. Při nedostatku elektřiny na trh musí mít 
operátor přenosové soustavy v záloze zdroje, které mohou pokrýt spotřebu, a nebo se tento 
problém řeší exportem ze zahraničí. Při přebytku lze elektřinu spotřebovat v přečerpávací vodní 
elektrárně při čerpání vody do horní nádrže, další možností je elektřinu prodat na burze. Při 
prodeji elektřiny na energetické burze dochází k poklesu její ceny, je to způsobena vlivem 
nadbytku elektřiny na zahraničním trhu. 
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Problémy nedostatku nebo přebytku energie se dají řešit upřesněním predikce výroby FV 
systémů. V poslední době se EU věnuje vývoji a výzkumu systémů, které dokáží lépe 
předpovídat krátkodobý vývoj zdrojů.  

Predikce v součastné době je založena na matematicko-fyzikálních modelech (jsou 
požadovány vstupy jako parametry FV panelů, znalosti okolí, atd.) nebo se využívají moderní 
matematické modely (statistické metody). Uvedenými metodami se dosahuje úspěšnosti 
předpovědi asi 80% v pásmu ± 10%. Přesnější predikce není možná, protože nejsou zatím 
přístupná historická data pro zpřesnění výpočtů.  

Příklad předpovědi počasí prostřednictvím nelineárního modelování je projekt MEDARD, 
který umožňuje simulaci vývoje atmosférického tlaku, srážek, rychlosti větru, oblačnosti v 
rozsahu hodinové předpovědi. Pro simulaci výroby z OZE se vyvíjí predikční systém FOREG 
(FOrecating of Renewable Energy Generation). Nyní obsahuje modely pro predikci výkonu ze 
slunečních a větrných farem. Zdrojem dat pro předpovědi počasí využívá systému MEDARD 
[27].  

5.2 Větrné elektrárny 

Větrná energie má svůj původ opět v dopadajícím slunečním záření, jehož energie zahřívá 
vzduch v blízkosti povrchu Země. Vlivem rozdílného oslunění v různých oblastech dochází k 
významným teplotním rozdílům vzduchových oblastí. Důsledkem je potom horizontální 
proudění vzduchu, známé jako vítr. Také energie větru byla v minulosti dosti využívána pro 
celou řadu hospodářských činností. Dnes je energie větru využívána pomocí větrných turbín 
téměř výhradně pro energetické účely. 

Výkon VTE se za poslední dobu značně zvýšil a došlo ke snížení investičních nákladů. Pro 
příklad v roce 1992 se používaly jednotky s 200kW a s průměrem rotoru 35m. V současnosti se 
testují generátory o výkonu 3,5MW s rotorem 110 m. Rotory se navrhují tak aby byly 
minimalizovány zvukové emise. Regulace otáček se provádí změnou natočení úhlu náběhu na 
listy vrtule rotoru tj. regulace typu STALL. Druhý způsob je natáčení jednotlivých listů vrtule 
PITCH Regulace. Generátory, používané u větrných elektráren, jsou buď synchronní (největší 
výkony) nebo asynchronní stroje [25]. 

Výstavba větrných elektráren v zahraničí je jedním z nejdynamičtějších energetických 
oborů a jejich podíl na celkové produkci energie se stále zvyšuje. Tyto poznatky se dají vyčíst 
ze statistik z minulého roku, kdy bylo v Evropě nainstalováno 9259MW ve větrné energii.  
16,7% z celkové instalované kapacity všech zdrojů elektřiny tvořily instalace do větru. 
Celosvětově bylo instalováno 35800 MW výkonu ve větrných elektrárnách. V České republice 
bylo v roce 2010 nainstalováno 23 MW výkonu VTE a celkový výkon činil ke konci roku 215 
MW [28]. Následující obrázek ukazuje průměrnou rychlost větru v ČR (Obr. 5-2 [29]).  

Předpokládaný rozvoj větrné energetiky se v následujících letech dá očekávat. I tady budou 
vznikat stejné problémy jako při rozvoji FVE. Vítr, stejně jako sluneční záření je považován za 
zdroj s lokální nepredikovatelnou výrobou. Predikce výroby z VTE je složitá a vývojem metod 
pro přesnou predikci se zabývá velká řada institucí. V české energetice se používá pro 
předpověď již zmiňovaný simulační program MEDAD a do provozu se dostává simulační 
výpočtový program FOREG. Podle německé studie je většina chyb v malém pásmu s celkovou 
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úspěšností predikce 85% v pásmu ± 10%, velké chyby nad 20% se objevují zřídka. ČR zatím 
nemá velké zkušenosti s predikcí, proto se predikce uvažuje s vyšší chybou na úrovni 30% [30]. 

  

 
Obr. 5-2 Pruměrná rychlost větru v ČR 

5.3 Malé vodní elektrárny 

Energetický zdroj využívá energii vody ve vodních tocích a je jedním z nejstarších zdrojů 
energie, který člověk využívá. Sluneční energie zaručuje koloběh ohromného množství vody. 
Energie vody se využívá pomocí rozmanitých typů vodních děl, které obsahují rovnotlaké nebo 
přetlakové vodní stroje, založené na rotačním principu. K přeměně energie na elektrickou se 
využívá kinetické energie proudící vody (rovnotlaké soustrojí) nebo potenciální energie 
vyvolané gravitací působící na vodu (přetlakové soustrojí) [25].  

Vodní energetiku můžeme rozdělit na dvě skupiny: 

- Malé vodní elektrárny – výkon do 10MW 
- Velké elektrárny – vyšší výkony 

Malé vodní elektrárny (MVE) se budují jako průtočné (nedochází zde k úpravám vodního 
toku) nebo akumulační (využívá se akumulace vody pomocí hráze, ze které se potom reguluje 
průtok vody jdoucí na turbínu). Pro malá vodní díla se nejčastěji používají turbíny Kaplanovy 
nebo přímoproudé. 

V našich podmínkách nedochází k velké výstavbě malých vodních elektráren, na většině 
toků nejsou vhodné podmínky pro výstavbu MVE. Občas se realizují vodní díla jako sezónní. 
Průtoky toků, na kterých jsou zřizovány, jsou značně kolísavé a silně závislé na počasí a na 
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ročním období. Přesto je možné jejich produkci na denní či týdenní bázi poměrně přesně 
predikovat. Díky tomu neklade produkce v těchto elektrárnách vysoké nároky na regulaci 
distribuční soustavy. 

5.4 Spalování biomasy 

Energie biomasy, je vlastně sluneční energie pohlcená rostlinami díky procesu fotosyntézy. 
Biomasou

[24]

 se rozumí biologicky rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků ze zemědělství 
(včetně rostlinných a živočišných látek), lesnictví a souvisejících průmyslových odvětví, a 
rovněž biologicky rozložitelná část průmyslového a komunálního odpadu. Biomasu lze využít 
ve všech moderních tepelných elektrárnách. Podíl biomasy v palivu může činit až 25 procent. 
Pro energetické účely se využívá odpadní nebo úmyslně pěstovaná . 

- Odpadní biomasa – zemědělská prvovýroba, lesní odpady, organické odpady 
z průmyslových výroben, živočišná výroba, komunální organické odpady. 

- Biomasa pěstovaná pro energetickou výrobu – dřeviny, obiloviny, travní porosty, 
olejnaté a škrob-cukernaté rostliny. 

Biomasu jako zdroj pro výrobu elektřiny můžeme zařadit mezi stabilní zdroje. Jediným 
faktorem, který může způsobit odchylku od dohodnuté výroby, je nedostatek paliva. Ale i tato 
možnost je řešena velkou zásobou biomasy nebo její dopravou od nasmlouvaných dodavatelů. 

5.5 Spalování bioplynu 

V okolních zemích jsou bioplynové stanice poměrně běžným a žádaným zdrojem energie. 
U nás nastává rozvoj těchto zdrojů teprve v posledních letech. 

ČR má dlouholetou tradici ve výzkumu a vývoji, ale nedocházelo k jejímu rozvoji 
v takovém měřítku jako v zahraničí (Německo, Dánsko a Švédsko). V dnešní době je možné 
očekávat rozvoj bioplynových elektráren díky příznivé podpoře ze strany státu a v zaručení 
výkupních cen elektřiny na několik let dopředu. Zvýšený zájem je především ze strany 
zemědělců, kde je možnost ekologicky likvidovat biologicky rozložitelné odpady ze 
zemědělské výroby. 

Bioplyn je směs plynů, z nichž jsou hlavní metan CH4 a oxid uhličitý CO2

Vzniklý plyn je jímán a lze jej efektivně využít k výrobě elektrické energie a tepla v 
kogeneračních jednotkách, kdy slouží k pohonu spalovacích motorů spojených s agregátem na 
výrobu elektrické energie. Odpadní teplo z chlazení motoru a spalin se využívá zpětně k ohřevu 
anaerobních reaktorů či k výrobě teplé vody, vytápění, sušení apod. Elektřina je pak opět 

, které vznikají 
mikrobiálním rozkladem organické hmoty za absence kyslíku (anaerobní fermentace). 
Organickou hmotu pak tvoří obvykle exkrementy hospodářských zvířat (kejda, trus, hnůj, 
močůvka, podestýlka), fytomasa (siláže, rostlinné zbytky, energetické plodiny, neprodejná 
zemědělská produkce), domovní a komunální odpady, odpady zpracovatelského a 
potravinářského průmyslu (jatka, mlékárny) a další odpady (masokostní moučka). V případě 
zpracování několika druhů materiálu současně v jednom zařízení hovoříme o tzv. kofermentaci  
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využita buď pro vlastní spotřebu anebo je dodána do sítě za výkupní cenu. Digestát (zpracovaný 
materiál) po proběhnutí fermentace lze dále využívat jako kvalitní organické hnojivo, jehož 
vlastnosti závisí na druhu zpracování vstupu [25].  

Rovnoměrnost výroby je zaručena dopravou potřebných surovin pro výrobu bioplynu. Pro 
stabilitu dodávaného výkonu platí stejné podmínky jako pro výrobu elektřiny z Biomasy 

5.6 Geotermální energie 

Geotermální energie je produktem pochodů v zemské kůře. Je vázána na teplo suchých 
hornin nebo na geotermální vody, a to na teplotní úrovni, která je využitelná k přímé spotřebě. 

Geotermální vody jsou přírodní podzemní vody, které se nacházejí v zemských dutinách a 
zemských zvodnělých vrstvách. Jsou zahřáté zemským teplem natolik, že jejich teplota po 
výstupu na zemský povrch je vyšší než průměrná roční teplota vzduchu v dané lokalitě. Pro 
přímé energetické využití jsou vhodné vody podle klasifikace z kategorie nízkoteplotních třídy 
a) 30-70°C a třídy b) 70-100°C. Voda se ve většině případů získává hlubinnými vrty. Část 
geotermálních vod je klasifikována jako vody lázeňské. Jsou podrobeny zvláštnímu režimu 
využití, jejich čerpání pouze pro energetické využití není přípustné. Teplo suchých hornin se 
využívá buď pomocí trubkových kolektorů osazených do suchých vrtů nebo pomocí injektáže 
povrchové vody a jejího zpětného čerpání systémem dvou a více vrtů [25]. 

V ČR se prováděly vrty pro možné využití geotermální energie, ale doposud nebyly 
dokončeny. 

Při výstavbě geotermálního zdroje energie se doporučuje výstavba v blízkosti měst nebo 
podniků, které mohou využít přebytečné teplo. Zdroj má nejlepší využití při teplárenském 
režimu s poměrem mezi vyrobenou elektřinou a teplem je asi 1:10. 

Tento zdroj můžeme z pohledu stability prohlásit za nejstabilnější, protože získávání tepla 
z povrchu země je pravidelné a nehrozí přerušení dodávky tepla. 

  



 Podpora OEZ 

 

43 

6 PODPORA OEZ  

Snaha států EU, ale nejen jich, je v blízkém časovém období navýšit počet elektrických 
zdrojů, které nezískávají elektrickou energii spalováním fosilních paliv. Do této skupiny lze 
zahrnout OZE zmiňované v předešlém odstavci (5) tedy FVE, VTE, MVE a elektrárny spalující 
biomasu nebo bioplyn. Zavedením povolenek a limitů pro vypouštění skleníkových plynů 
spalováním fosilních paliv přispělo k rozvoji OZE  ve většině států. 

Závazek o snížení emisí vznikl vydáním tzv. Kjótského protokolu4

Je to protokol k Rámcové úmluvě OSN o klimatických změnách. Průmyslové země se 
zavázaly snížit emise skleníkových plynů o 5,2%. Kjótský protokol obsahuje dva dodatky 
označované jako Annex I a Annex II. V rámci prvního dodatku jsou uvedeny průmyslové země 
včetně jejich závazku ke snížení emisí. V dodatku druhém jsou uvedeny ostatní země, ale bez 
závazku. V roce 2012 se předpokládá pokračování snahy ve snižování emisí po vzniku dohody 
mezi státy 

. 

[2]. 

6.1 Česká republika a OZE 

Státní podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů byla v ČR vyhlášena zákonem 
č. 180/2005 Sb. [31]. Zákon stanovuje podmínky a povinnosti pro výrobce elektřiny 
z obnovitelných zdrojů, pro provozovatele regionálních distribučních soustav (PRDS) a 
provozovatele přenosových soustav (PPS) [31]:  

- PPS nebo PRDS je povinen přednostně připojit k distribuční soustavě zařízení pro 
přenos elektřiny z OZE pokud o to výrobce požádá. 

- Výrobce elektrické energie z OZE si může zvolit, jaký druh podpory bude využívat. 
Elektřinu může nabídnout k výkupu za výkupní ceny5 nebo může požadovat zelený 
bonus6

- Předmět podpory se vztahuje na výrobu elektřiny z OZE vyrobenou v České 
republice, vyjímaje VTE umístěných na rozloze 1km

. 

2

- Elektřinu, získanou z biomasy, se podpora vztahuje na druhy a způsoby využití 
biomasy, které z hlediska ochrany životního prostředí stanoví příslušný předpis. 

 o celkovém instalovaném 
výkonu nad 20MW. 

- Podpora výroby OZE je stanovena odlišně s ohledem na druh obnovitelného zdroje a 
velikost instalovaného výkonu výrobny. V případě biomasy, i podle jejích 
parametrů. 

                                                 
4 Kjótský protokol vstoupil v platnost 7 let po svém vzniku. Jeho název je odvozen od japonského města 

Kjóto, ve kterém byl v prosinci 1997 dojednán. 
5 Výkupní cena- distributor je povinen vykoupit veškerou elektřinu od výrobce elektřiny z OZE za 

stanovenou cenu [31]. 
6 Zelený bonus- výrobce elektřiny z OZE nenabídne elektřinu k výkupu a prodá ji na trhu s elektřinou, je 

distributor povinen hradit výrobci za tuto elektřinu zelený bonus [31].  
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Povinnou výkupní cenu a cenu zeleného bonusu stanovuje příslušný úřad vždy na jeden 
kalendářní rok samostatně pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů a zelené bonusy. Tato 
cena má zaručit následující požadavky [31]: 

- Vytvoření možností pro naplnění indikativního cíle podílu výroby elektřiny z OZE 
ve výši 8% do roku 2010 

- Podporou výkupními cenami bylo dosaženo patnáctileté doby návratnosti investic za 
podmínky splnění technických a ekonomických parametrů (náklady na instalovaný 
výkon). 

- Pří stanovení výše zelených bonusů úřad přihlíží též ke zvýšení rizika uplatnění 
elektřiny z OZE na trhu s elektřinou. 

- Stanovení výkupních cen a zeleného bonusů úřad vychází z odlišných nákladů na 
pořízení, připojení a provoz jednotlivých druhů zařízení včetně jejich časového 
vývoje. 

Zmiňovaným úřadem, který je oprávněn vydávat cenová rozhodnutí, je Energetický 
regulační ústav (ERÚ). Je k tomu oprávněn podle § 2c zákona č. 256/1991 Sb., o působnosti 
orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 4 písm. d) a § 17 
odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (Energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 6 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných 
zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), 
ve znění pozdějších předpisů, vydává cenové rozhodnutí o cenách elektřiny vyrobené 
z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných 
energetických zdrojů [32]. 

OZE mají na dobu jednoho roku určenou podporu při výrobě v podobě výkupní ceny a 
zeleného bonusu, tato cena se dále dělí podle toho, kdy byl OZE uvedený do provozu nebo 
zdali na něm byla provedena rekonstrukce. Míra podpory je stanovena individuálně pro OZE. 

- 
Malou vodní elektrárnou se rozumí vodní elektrárna s instalovaným výkonem do 10 MW

MVE: 

e

[32]

 
včetně. Uvedené ceny v následující tabulce jsou pouze základní, další ceny jsou stanoveny pro 
akumulační malé vodní elektrárny pro špičkový a pološpičkový provoz, kde může výrobce 
elektřiny uplatňovat výkupní ceny a zelený bonus v dvoutarifních pásmech . 

- 
Biomasa je rozdělena do několika kategorií, dělení se provádí podle druhu spalování 

biomasy. Pro názornost jsme uvedly pouze kategorii O1, další kategorie jsou 

Spalování biomasy: 

[32]: 

- O1, O2, O3 – spalování čistě biomasy 
- S1, S2, S3 – účely společného spalování palivových směsí biomasy a 

fosilních paliv 
- P1, P2, P3 – pro účely paralelního spalování biomasy a fosilních paliv  

- 
Bioplyny lze rozdělit na několik podkategorii, které jsou různě podporované 

Spalování bioplynu: 
[32] 

- AF1, AF2 – spalování bioplynu 
- Skládkové a kalové plyny 
- Důlní plyny 
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Následující tabulka (Tab. 6-1 [32]) zobrazuje jednotlivé druhy OZE a jejich výkupní ceny a 
zelený bonus na rok 2011 a jen pro zdroje uvedené do provozu v tomto roce. 

 

Tab. 6-1 Výkupní ceny a zelené bonusy pro některé OZE 

Druh zdroje Výkupní ceny Kč/MWh Zelené bonusy Kč/MWh 

Malé vodní elektrárny 3000 2030 
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy 
kategorie O1 4580 3610 

Spalování bioplynu v bioplynových stanicích 
kategorie AF1 4120 3150 

Větrné elektrárny 2230 1830 
Výroba z FVE do 30 kW včetně  7500 6500 
Výroba z FVE nad 30 kW do 100 kW 5900 4900 
Výroba z FVE nad 100 kW 5500 4500 
Výroba elektřiny využitím geotermální energie  4500 3530 

 

Nová výrobna se rozumí uvedením do provozu v den, kdy jsou splněny následující 
podmínky: 

- Nabyla právní moci licence na výrobu elektřiny. 
- Bylo provedeno paralelní připojení do distribuční nebo přenosové soustavy. 

Je-li v rámci jedné výrobny elektřiny uvedeno do provozu více zdrojů uplatňující různé 
kategorie podpory, musí mít každý zdroj na svém vývodu vlastní měření. 

Pro lepší názornost jsme zde uvedly dva grafy s výkupními cenami (Graf 6-1 [32]) a 
zeleným bonusem (Graf 6-2 [32]) od roku 2005. V tomto roce není zatím uveden zelený bonus, 
protože teprve v květnu roku 2005 byl vydán zákon o podpoře výroby z obnovitelných zdrojů 
energie 180/2005, ale Energetický regulační úřad vydává cenové rozhodnutí pro OZE 
v listopadu předcházejícího roku. 

Z grafů lze vidět, že od vzniku podpory OZE rostla cena elektřiny z FVE až do roku 2010, 
kdy se objevila snaha snížit tyto ceny v důsledku velkého nárůstu instalací. Pozdější nárůst 
zaznamenaly i výrobny na spalování biomasy a bioplynu. Naopak podpora VTE za námi 
uvedenou dobu buď stagnovala nebo se výkupní ceny a zelený bonus nepatrně snižoval. 
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Graf 6-1 Výkupní cena energie z OZE 

 

 
Graf 6-2 Cena zeleného bonusu OZE 

6.2 OZE v Evropě 

Evropská unie udává jednoznačný postoj v oblasti energií, preferuje udržitelnost, stabilitu 
energetických zdrojů, jistotu a bezpečnost zásobování energiemi a v poslední řadě zohlednění 
budoucích energetických potřeb rozvojových zemí. Udržitelnost chápe osvobozením dalšího 
ekonomického růstu od nutnosti spotřeby vyčerpatelných fosilních zdrojů. Důležitým aspektem 
je dostupnost energie ze zdrojů nezávislých na dovozu. Důraz je kladen na efektivnější 
využívání energií, upřednostňování OZE a na hledání potenciálu jaderných technologií. 
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V EU je současný podíl využívání OZE při výrobě elektrické energie asi 12,9%. S 
ratifikací Kjótského protokolu o snižování emisí CO2

Výše uvedené závazky jsou sepsané ve směrnici evropského parlamentu a rady 2009/28/ES 
ze dne 23. dubna 2009 O podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů 

 v průmyslově vyspělých zemí se EU 
zavázala, že do r. 2010 bude podíl OZE na výrobě elektrické energie dvojnásobný, tedy 21%. 
Jak už bylo zmíněno v kapitole 5. ČR se při vstupu do EU zavázala ke zvýšení podílu OZE na 
výrobě elektrické energie na 8% do roku 2010 a do roku 2020 podíl 13% z výroby. 

[33]. Spolu se 
stanoveným cílem do roku 2020 dosáhnout podílu OZE na výrobě elektřiny, byl stanoven cíl 
dosáhnout 10% podílu energie z OZE v dopravě, který má být dosažen všemi členskými státy. 
Jednotlivé státy EU se zavázaly dosáhnout určitého procenta OZE podílející se na výrobě 
elektřiny. Podíl obnovitelných zdrojů je stanoven podle možnosti využití OZE v příslušných 
státech unie. Směrnice se dále zabývá dalšími okruhy: 

- Plnění mezinárodních závazků 
- Snížení závislosti na dovozu energetických surovin 
- Sjednocení definic 
- Zaměstnanost 
- Rozvoj venkova 
- Poskytnutí jistoty investorům 
- Zohlednění možností členských států 
- Zvýšení energetické účinnosti 
- Podpora výzkumu a vývoje 
- Přeshraniční spolupráce 
- Záruky původu 
- Podpora výstavby nových zařízení na výrobu energie z OZ 
- Využití biomasy 
- Udržitelnost biopaliv 
- Informovanost 

 

V rámci EU jsou k dispozici dva systémy vedoucí k vytvoření ekonomických podmínek 
pro využívání OZE. Dle politiky jednotlivých států jsou systémy doplněny dalšími podporami, 
jako jsou daňové úlevy nebo investiční podpora v rámci dotací [33]. 

1) Systém garantovaných výkupních cen - Tento způsob podpory je založen na snaze 
zvýhodnit energii pocházející z obnovitelných zdrojů, systém je v principu přesně 
opačný jako tomu je u spalování fosilních paliv, kdy jsou stanoveny určité povolenky 
emisí CO2

2) Povinný kvótní systém -  Systém je založen na skutečnosti, že by se na pořízení zelené 
energie měli podílet všichni zákazníci. To bude zajištěno, právě když povinnost vyšších 
nákladů bude uvalena také na konečnou spotřebu. Každý zákazník by v takovém 
případě měl povinnost nakoupit určité množství této elektřiny, stanoveného jako podíl 
(procento, kvóta) jeho celkové spotřeby. 

 a po jejich překročení jsou výrobci penalizováni.  

Zmíněné nástroje podpory s dalšími druhy podpor budou uvedeny v následující tabulce 
(Tab. 6-2 [34]), zde je přehled zemí EU a možnosti, jakými podporují výrobu z OZE. 
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Tab. 6-2 Jednotlivé podpory OZE využívané v zemích EU 
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Výkupní 
ceny  x  x  x  x  x  x   x  x   x  x  x  x  x  x  x  x  x    x    x  x  x  

Bonusy      x   x  x  x            x      x    
Povinné 
kvóty   x              x       x   x  x    x  

Investiční 
granty   x   x  x      x   x  x    x  x  x  x          
Osvobození 
od daně   x        x  x   x       x   x  x    x   x  x  

Daňové 
pobídky    x    x   x            x  x  x     x    

 

Údaje uvedené v tabulce rozšíříme popisem států, které jsou významné pro náš trh 
s elektrickou energií 

- 
Elektřina, vyrobena prostřednictvím OZE, je podporovaná především cenovou regulací 

založenou na feed-in tarifu, který zaručuje: 

Rakousko 

- přednostní připojení k síti 
- dlouhodobou smlouvu o výkupu elektřiny od výrobce 
- zákonem stanovené výkupní ceny 

Cenové rozhodnutí je stanoveno v zákoně: Federal Act on the Promotion of Electricity 
Produced from Renewable Energy Sources (Green Electricity Act)  

Dalším nástrojem podpory je investiční dotace, kterou se podporuje výstavba středních 
vodních elektráren v době mezi 1.7.2011 až 31.12.2013, uvedené do provozu nejpozději do 
31.12.2014. [35] 

- 
Podpora OZE je tvořena prostřednictvím pevně stanovených výkupních cen. Energetické 

společnosti jsou povinny vykupovat a platit za elektřinu dodávanou do sítě. Dalším motivačním 
prvkem podpory je osvobození od daně ze spotřebované elektřiny z OZE. Posledním nástrojem 
jsou dotace I. Operační program konkurenceschopnosti a hospodářského růstu a dotace 
II. Operační program Bratislavský kraj. 

Slovensko 

[35] 

- 
Obnovitelné zdroje jsou podporovány prostřednictvím systémů povinných kvót, jedná se o 

určitý počet zelených certifikátů (osvědčení o původu). Jako alternativu mohou firmy zaplatit 
poplatek za certifikáty. Výrobci mohou elektřinu také prodávat na trhu nebo ji nabídnout 
k výkupu za tržní ceny z minulého roku. Dále je zde podpora prostřednictvím grantů s nízkými 
úroky z Národního fondu pro ochranu životního prostředí a vodního hospodářství a daňové 
úlevy ze spotřeby a prodeje energie vyrobené z OZE. 

Polsko 

[35] 
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- 
Tato země podporuje OZE prostřednictvím feed-in EEG tarifů. Kritéria jsou stanoveny 

v zákoně o upřednostňování OZE obvykle platí na dobu 20 let. Určitá kritéria způsobilosti a 
výše tarif je stanovena podle typu OZE. 

Německo 

[35] 

- 
V Dánsku jsou OZE podporovány prostřednictvím systému regulovaných cen vycházející 

z net-měření a variabilní bonusy vyplácející horní části tržní ceny. Dále je podporována 
výstavba větrných elektráren prostřednictvím záruky na úvěry. Systémy pevných výkupních 
cen je garantovaný na 10 let.  

Dánsko 

Cenové tarify – energie vyrobená z OZE je podporovaná prostřednictvím regulačního 
systému cen založených na prémiích. Výrobci OZE dále obdrží bonus z horní hranice tržní 
ceny. Součet tržní ceny a bonusu nesmí přesáhnout maximální zákonem stanovené ceny. 

Net měření – výrobci, kteří využívají všechnu nebo jen část vlastní elektřiny jsou 
osvobozeni od placení poplatku na podporu OZE. 

Záruky za úvěry – Asociace vlastníků VTE mohou žádat o záruky na půjčky v podobě 
studií proveditelnosti projektů  ve výstavbě. [35] 

- 
Ve Finsku je velká řada obnovitelných zdrojů zaměřena na výrobu elektřiny z rašelinových 

nalezišť, tato výroba je podporovaná cenovou regulací prostřednictvím feed-in tarufů. Dále je 
možné získat dotace pro výzkumné projekty a náhradu z daně za elektřinu. 

Finsko 

[35] 

- 
Pro podporu OZE jsou zde různé mechanismy, asi nejdůležitějším je systém kvót, založený 

na obchodování s certifikáty. Tyto certifikáty musí předložit výrobci energie z OZE, aby 
dokázali původ elektřiny. Dále je to snížení daně z nemovitosti a energie u VTE. V poslední 
řadě zmíníme dotace, které můžeme rozdělit do tří skupin. První skupina zahrnuje granty na 
podporu výzkumu a vývoje v oblasti VTE. Druhá zahrnuje granty na plánování větrných 
projektů. Poslední skupina dotací je zaměřena na podporu výstavby FVE pro budovy. 

Švédsko 

[35] 
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7 ANALÝZA DOPADU OZE NA TRZÍCH S ELEKTŘINOU 

Tato kapitola se zabývá dopadem OZE na síť v podobě přenášeného výkonu a zálohy OZ, 
dále problémy při nadmíře výroby, anebo naopak při nedostatku výroby elektřiny z OZE. 

Připojováním velkého množství nepravidelných zdrojů jako FVE a VTE vznikají problémy 
s přenesením výkonu přes vedení. Při předpokládané výrobě z nepredikovatelných OZE je 
zapotřebí rezervovat dostatečnou kapacitu elektrické přenosové nebo distribuční sítě. Při 
neúspěšné predikci musí mít regulátor sítě v záloze zdroje, kterými je možné doplnit chybějící 
výkon. Tyto zdroje musí být připraveny v pohotovosti, nedodávají výkon do sítě a jejich provoz 
se prodražuje. Při nedostatečné záloze vlastními zdroji, je nakupovaná elektřina z ciziny. Tímto 
způsobem se přetěžují přeshraniční profily a dochází k nemožnosti obchodování na 
energetických burzách. To je také spojeno s prodražením dodávky elektřiny pro koncového 
uživatele. Dotace do OZE také často deformují trh, protože elektřina je nabízena velmi levně při 
přetlaku, ale OZE jsou stále ziskové. 

7.1 Přetlak na trhu 

Od února 2010 vydal regulační úřad nařízení, kterým pozastavuje vydávání povolení k 
připojení FVE a VTE do sítě. Toto opatření bylo vydáno z důvodu masivního nárůstu výstavby 
FVE, s následným dopadem na přenosovou a distribuční síť.  

Jeden z hlavních důvodů tak velkého nárůstu výroben byly příznivé dotace pro výstavbu 
FVE a následný výkup prostřednictvím zelených bonusů nebo povinné výkupní ceny. Dalším 
faktorem, který nahrával investorům, je povinnost výkupu elektrické energie z OZE a také 
maximální pokles výkupní ceny o 5% ročně. Roční pokles ceny o 5% byl v letošním roce 
zrušen přijetím novely zákona o OZE.  Ale i tak mají výrobci zaručený odbyt elektřiny a 
následné zisky z výroby. 

V období 2010 se ERÚ snaží zastavit takto velký „boom“ výstavby FVE. Prvním krokem 
bylo snížení ceny výkupu a zeleného bonusu. Dále vznikl zákon č. 144/2010 Sb., ve kterém 
jsou určitá omezení pro provozovatele FVE. Například dochází k zdanění výkupní ceny 26% a 
zeleného bonusu 28%. Dalším chystaným opatřením je zavedení nového modelu podpory, a to 
formou zeleného bonusu hodinového, měsíčního a ročního. Bonus nebude pevné číslo, ale jeho 
cena se bude vypočítávat pomocí vzorce. Elektřina vyrobená z OZE by měla procházet trhem a 
být konfrontována s aktuální poptávkou po elektřině. Nyní však nemůže s elektřinou 
obchodovat ani provozovatel soustavy a ani regulátor trhu, pro tuto funkci by musel být zřízen 
povinný vykupující, který se bude moci účastnit trhu elektřinou. Princip výpočtu zeleného 
bonusu lze určit z diagramu uvedeného na obrázku (Obr. 7-1 [36]).  

- Hlavním faktorem určující cenu pro zelený bonus (výkupní cenu) bude tržní cena na 
burze.  

- Při nízké tržní ceně bude operátor trhu doplácet rozdíl mezi aktuální cenou a 
maximální cenou zeleného bonusu výrobci OZE.  

- Vzniklý rozdíl mezi výkupní cenou a hodinovou cenou bude doplácet OTE povinně 
vykupujícímu, ten dále vyplatí výrobci OZE jen výkupní cenu. 
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- Při n ad bytk u energie na trh u  se mů že stát,  že cena elektřiny půjde do záporných 
hodnot a výrobce energie z OZE bude doplácet za svou vyrobenou energii a bude 
nucen snížit dodávaný výkon do sítě. Také může dojít ke zvýšení spotřeby elektřiny 
při nízké ceně na trhu. 

- Tržní cenu elektřiny na denním trhu OTE může inkasovat jak povinně vykupující, 
tak i vykupující obchodník. 
 

 
Obr. 7-1 Diagram pro určení ceny zeleného bonusu a povinné výkupní ceny 

 

Po zavedení nového systému výpočtů podpory pro OZE by mělo dojít i k přeorganizování 
celkového trhu a jednotlivých toků mezi podporovaným výrobcem, povinným výkupčím, OTE 
a konečným zákazníkem. Tato situace je znázorněna na následujícím obrázku (Obr. 7-2 [36]) 

 
Obr. 7-2 Nový model podpory – datové, finanční a smluvní vazby a toky 
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7.2 Problematika přeshraničních profilů 

Obnovitelné zdroje zasahují i do mezistátního přenosu. Díky velikosti přenášeného výkonu 
dochází v úzkých místech k čerpání přenosové kapacity. Významnou roli na zatěžování profilů 
středoevropského regionu má Německo. Na severu země je umístěno na pobřeží i na moři velké 
množství VTE. Při nadměrné výrobě dochází k toku výkonu do polské sítě, protože německá 
síť není schopná přenést tak velké výkony. Dále tok výkonu směřuje přes Polsko, ČR zpět do 
Německa, případně do Rakouska a dochází k přetěžování vedení.  

Předpokládá se, že dalšími mocnostmi ve výrobě elektřiny z větrné energie by se měly stát 
dvě země, a to Španělsko a Portugalsko. Zmíněné tři země by měly mít kolem roku 2015 podíl 
ve výrobě z VTE asi 65% z celkové produkce elektřiny z OZE Evropě.  

Aby bylo možné predikovat následující vývoj toků a výstavbu VTE, vznikají různé studie 
s předpokládaným vývojem do budoucnosti. Pro zjednodušenou představu o tocích výkonu při 
nadměrné výrobě jsme se zaměřili na studii Europan wind integratiom study (EWIS) [37], která 
se touto problematikou zabývá. 

Evropu lze rozdělit podle pohledu na proudění větru na dvě části, jak je znázorněno na 
obrázku (Obr. 7-3 [37]) Při silném větru na severu Evropy je v jižní části slabý vítr. Při silném 
větru na jihu Evropy nastává opačná situace. 

 

 
Obr. 7-3 Rozdělení států podle severního a jižního větru. 
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Území Německa a České republiky je oblast, kde vanou převážně severní větry. Proto se 
budeme v následujícím textu zabývat jen silnými severními proudy. 

Předpokládaný instalovaný výkon ve větrné energii v Německu kolem roku 2015 by měl 
být podle scénáře „Best Estimate7“ (BE) 42,1GW nebo podle scénáře „Optimistic Wind8

[37]
“ 

(OW) 50,7 GW .  

 

 
Obr. 7-4  Předpokládaný export z Německa 

 

Na obrázku (Obr. 7-4 [37]) je naznačen předpokládaný vývoj vývozu velkého množství 
energie z Německa do okolních zemí.  

- Dánsko – Mezi těmito zeměmi existuje přenosová síť s výkonem až 3500 MW, která 
se jeví jako dostačující pro vývoz nadměrného výkonu elektřiny z větru. 

- Švédsko – Vývoz s konstantní nebo volaritní hodnotou až do hodnoty přenosové 
kapacity sítě, je to způsobeno vyšší cenou větrné energie. Další zkoumání zobrazuje 
nestálost mezi odběry den/noc. Je zde vysoký potenciál pro obchodování s větrnou 
elektřinou. 

- Holandsko – Při nedostatku větrné energie nebude jen malý rozdíl mezi cenami 
energie a vývoz energie z Německa ovlivňován pouze kapacitou úzkého místa. 

- Polsko, ČR, Rakousko – export s proměnlivou hodnotou až do hodnoty kapacity 
přeshraničních vedení, vyšší ceny elektřiny v těchto zemích neovlivní ceny elektřiny 
z větru. 

- Švýcarsko, Lucembursko, Francie – export až do kapacity přenosové sítě. Vyšší 
cena elektřiny neovlivňuje elektřinu z větru. Uvažuje se s rozšířením přečerpávacích 
elektráren ve Švýcarsku. 

                                                 
7 Best Estimate - Scénář zahrnuje kapacity, které mají být do roku 2015 uvedeny do provozu podle vládních 

plánů. 
8 Optimistic Wind - Plán počítá s kapacitami jako „Best Estimate“ spolu s výstavbou velkovýkonových parků 

na pobřeží. 



 Analýza dopadu OZE na trzích s elektřinou 

 

54 

Pro ČR je významný export přebytků z Německa přes Polsko. Zde se část elektrické 
energie spotřebuje a toky se dělí do toků směřující na sever a na jih (Polsko můžeme považovat 
za tranzitní zemi). Na jih tečou výkony přes ČR na Slovensko do Rakouska a zpět do Německa. 
Tato situace je způsobena slabou přenosovou kapacitou síti na území Německa. Velký problém 
nastává s kapacitou úzkých míst, které jsou na hranici jednotlivých zemí. Dochází zde 
k úplnému nebo částečnému vyčerpání kapacity úzkého místa. Následuje znemožnění obchodů 
s elektřinou na jednotlivých burzách, protože je málo nebo není žádna volná kapacita pro 
přeshraniční obchod [37]. 

Podle studie EWIS by měla instalovaná kapacita VTE v ČR v roce 2015 být kolem 1370 
MW podle BE a dokonce 1800 MW výkonu podle scénáře OW a podílet se na výrobě elektřiny 
až 9% (WO). Tímto nárůstem energie, a to nejen u nás, dochází k ještě větším problémům 
v přeshraničních profilech. Byla vytvořena analýza rizik s cílem zjistit, jakým směrem se 
výstavba VTE postupovat a jak bude docházet k přetěžování profilů. Analýza byla provedena 
pro celou Evropu a došlo k vytvoření celkového náhledu na problémy s kapacitou 
přeshraničních profilů a s obchodem s nimi. Následující obrázek (Obr. 7-5 [37]) znázorňuje 
výsledek analýzy rizik při nadměrném toku energie (silný severní vítr) [37]. 

 

 
Obr. 7-5 Analýza rizik pro toky výkonu při silném severním větru 
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Analýza evropské distribuční soustavy v roce 2015 vykazuje velké toky energie na dlouhé 
vzdálenosti od regionů s vysokými přebytky elektřiny z VTE. Toky energie ze severní části 
evropského regionu směřují do oblasti s deficitem elektřiny na jihu regionu. Existují zde 
tranzitní výkony směřující k hranicím Nizozemí, Francie, Belgie, Švýcarska a Itálie. Dále jsou 
tranzitní toky pozorovány z Německa přes Polsko, ČR a do Rakouska. Rozdíl mezi 
plánovanými (výsledky modelového trhu) a fyzikálními toky je znázorněn na následujícím 
obrázku (Obr. 7-6 [37]). Hodnoty plánovaných toků jsou uvedeny černě a skutečné energetické 
toky jsou zobrazeny modře. Rozdíl pravidelných a fyzických přenosů vytváří toky výkonu 
zobrazené zeleně  [37]. 

 

 
Obr. 7-6 Rozdíl mezi plánovanými a fyzikálními toky středoevropského regionu. 

 

Jak bylo uvedeno v této kapitole, má výroba elektřiny u OZE velký vliv na obchodování 
s elektřinou a to nejen vyrobenou z OZE, ale na veškerou elektřinu vyráběnou ve výrobnách. 
Hlavním vlivem je vyčerpání přenosové kapacity úzkých míst, kde nezbývá potřebná kapacita 
pro obchodování s elektřinou mezi státy. Dále dochází k přetěžování vedení při nadbytečné 
výrobě. V poslední době Německo odstavilo některé jaderné elektrárny. Tím došlo k odstavení 
velkého zdroje a k následnému deficitu elektřiny, kterou větrné elektrárny nemohou pomocí 
vnitrostátní sítě pokrýt. Dochází k tokům do jižní části Německa přes Polsko a ČR. 

Nedostatečná přeshraniční kapacita a nadbytek elektrické energie v sítích je současným ale 
i budoucím problémem. Jednotlivé státy Evropy se snaží takto nastalou situací vypořádat jiným 
způsobem. Problém s nedostatečnou kapacitou přeshraničních profilů, ale také i s kapacitou 
přenosových vedení lze řešit posílením vedení a zvýšení výkonu transformačních stanic. 
Nejefektivnějším řešením nadbytku energie v síti je její akumulace např. prostřednictvím 
přečerpávacích elektráren například ve Švýcarsku nebo výstavbou nových přečerpávacích 
elektráren.  
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7.3 Záloha OZE v podobě podpůrných služeb 

7.3.1 Podpůrné služby 

Podpůrné služby (PpS) jsou prostředky sloužící k zajištění systémových služeb9

[38]

 přenosové 
soustavy ČR. Jsou definovány jako činnosti fyzických nebo právnických osob pro zajištění 
provozování elektrizační soustavy a pro zajištění kvality a spolehlivosti dodávky elektřiny . 

Pro nastínění dopadu OZE na vývoje ceny podpůrných služeb jsme čerpali ze studie 
ČSRES [39], která se zabývá připojováním OZE její dopad na elektrizační soustavu. 

V rámci studie byly vytvořeny dva scénáře pro rozvoj OZE a to: 

- Národní alokační plán 2010 (NAP) – předpokládá splnění závazků vůči EU v roce 
2020 

- Investorský scénář – respektuje zájem investorů, kteří podali žádosti o připojení 
12971 MW z OZE, ale pouze do splnění podmínek EU tzn. 9,5 TWh v roce 2020.  

Jak již bylo několikrát zmíněno skupina zdrojů FVE a VTE mají nepravidelnou výrobu 
elektrické energie, která je ovlivněna okamžitými lokálními klimatickými podmínkami. Tyto 
zdroje mají největší vliv na provozovatelnost soustavy.  

Z provedených analýz vyplývá, že podle NAP bude soustava až do roku 2020 disponovat 
dostatečným záložním výkonem pro požadovanou provozní spolehlivost. Podmínkou je 
minimální objem exportu (8 až 13 TWh) a započtení bloku jaderné elektrárny (JE) do záporné 
terciární regulace (TR-). Je zde nutné uvést, že instalované výkony FVE a VTE podle NAP jsou 
mezními hodnotami pro spolehlivost ES ČR do roku 2015. V roce 2020 nebylo možné splnit 
podmínku pouze pro TR- a nákupu 100 MW od jednoho bloku [39]. 

Výsledky analýz ukázaly, že největším problémem proměnné výroby z OZE je období 
letního provalu zatížení, kdy je potřeba provádět největší exporty, aby nedošlo k vytlačení 
soustavy zdroje poskytující PpS. 

Nárůst nákladů na nákup určitých skupin PpS je závažný, ale tvoří jen malou část nákladů 
vyvolaných VTE a FVE. Na druhou stranu je větším problémem stanovení meze pro výstavbu 
VTE a FVE, aby bylo možné zajistit dostatečné množství PpS v ES ČR. Podle výsledků 
rozborů je instalovaný výkon ve scénáři NAP maximálním mezním výkonem v rámci 
spolehlivosti ES. V roce 2012 to bude 2268 MW a v roce 2015 je 3241 MW [39]. 

Na následujících obrázcích (Graf 7-1[39], Graf 7-2 [39]) popsaná situace ukazuje možný 
prostor po uplatnění VTE a FVE za situace, kdy ostatní zdroje v soustavě jsou uplatněny již 
pouze v minimální, avšak provozně nutné, velikosti. Pro stavy ve dni letního minima zatížení 
platí: 

- Stanovené limitní hodnoty instalovaného výkonu neregulujících OZE (VTE a FVE), 
připojených do sítí ES ČR pro období let 2010 až 2012, ve výši 2 268 MW dle 
scénáře NAP, vyhovuje maximální přípustná hodnota soudobého pohotového 
výkonu VTE a FVE ve 13. hodině dne minima zatížení okolo 1650 MW. 

                                                 
9 Systémové služby – jsou činnosti, kterými se zajišťuje kvalita a spolehlivost dodávky elektřiny na úrovni 

přenosové soustavy (primární regulační záloha, sekundární regulace frekvence a předávaných výkonů, zajištění 
kvality napěťové sinusovky, atd.) [38]. 
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- Stanovené mezní hodnotě instalovaného výkonu neregulujících OZE (VTE a FVE), 
připojených do sítí ES ČR v roce 2015, ve výši 3241 MW dle scénáře NAP, 
vyhovuje maximální přípustná hodnota soudobého pohotového výkonu VTE a FVE 
ve 13. hodině dne minima zatížení okolo 2000 MW. 

- Při nesplnění výše uvedených požadavků může dojít k ohrožení bezpečnosti a 
spolehlivosti provozu ES ČR. 
 

 
Graf 7-1 Krytí zatížení v charakteristických provozních stavech ES 2012 

 

 
Graf 7-2 Krytí zatížení v charakteristických provozních stavech ES 2015 

7.3.2 Ekonomický dopad 

Rozvoj OZE bude mít samozřejmě určitý dopad na společnost. V první řadě je zde starý 
systém podpory pro výrobu elektřiny z OZE, který je zatím převážně výhodný pro investory, 
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ale obchodování s touto elektřinou na trhu je docela nevýhodné z pohledu výkupní ceny a 
zeleného bonusu. Další zvýšení ceny elektřiny se odráží ve velikosti kapacity PpS, služeb sítě a 
ceny odchylky. 

- 
Jedná se o nejpodstatnější oblast v rámci příspěvků zákazníka na OZE. Tato cena je 

ovlivněna inflací a růstem ceny silové elektřiny na trhu. V roce 2010 byla tato cena příspěvku 
166 Kč/MWh. V roce 2015 se dá očekávat, že cena se podle scénářů rozvoje a příspěvku při 
současné úrovni vyšplá na 680 – 910 Kč/MWh 

Podpora OZE 

[39]. 

- 
Dopad do cen systémových služeb je přímo úměrný výsledkům řešené problematiky PpS. 

Díky této podmínce lze stanovit cenu v nejbližších letech, v dlouhodobějším časovém horizontu 
je výsledná cena ovlivněna větším počtem aspektů, např. je to množství připojených OZE s tím 
úzce spojené náklady na PpS, vývojem cen elektřiny, které ovlivňují neregulovatelné ceny za 
nabízení PpS v neposlední řadě je to vývoj spotřeby elektřiny. V roce 2010 byla systémová 
cena 155,40 Kč/MWh, ještě ten rok došlo k jejímu navýšení 

Systémové služby 

[39]. 

Na grafu (Graf 7-3 [39]) je znázorněn vývoj nákladů na nákup PpS při uvažovaném rozvoji 
FVE a VTE podle scénáře NAP. Pro srovnání jsou v grafu uvedeny skutečné náklady za rok 
2009, očekávaná skutečnost za rok 2010, do kterých zatím nebyl promítnut vliv současně 
připojovaných OZE. 

- V roce 2012 dochází ve scénáři NAP k nárůstu nákladů na PpS o +24% vůči 
roku 2009, tomu by odpovídala regulovaná cena systémových služeb na 
úrovni 192 Kč/MWh. 

- V dalších letech (2015 a 2020) dochází k dalším nárůstům očekávaných 
nákladů na nákup PpS. Samotný vliv FVE a VTE je v dlouhodobější 
perspektivě obtížně vyjádřitelný, neboť je ovlivněn rovněž rozvojem ostatní 
zdrojové základny a uvažovanými požadavky na míru spolehlivosti soustavy. 
Z grafu je patrné porovnání vůči skutečnosti roku 2009. 
 

 
Graf 7-3 Vývoj nákladů PpS při rozvoji VTE a FVE 
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- 
Tato část ceny zahrnuje poplatky za distribuci a přenos v důsledku posilování sítí. 

V přenosové soustavě se nepočítá s investicemi nad stanovený „dlouhodobý plán rozvoje“. 
Proto se neuvažuje s navýšením ceny vlivem připojování OZE. 

Služba sítě 

- 
Proměnlivosti výroby z OZE poroste cena odchylky u obchodníků, kteří budou energii 

vykupovat. Za tyto odchylky platí u Operátora trhu. Nárůst ceny odchylek závisí na správné 
predikci výroby z VTE a FVE. V současné době v ČR je predikce vývoje na počátku, a tedy 
můžeme uvažovat chybu 30%. Taková chyba by měla následující dopady. Při instalovaném 
výkonu VTE 800 MW je maximální navýšení odchylky na 46 Kč/MWh. Při instalaci FVE o 
2900 MW se jedná o navýšení na 79  Kč/MWh 

Cena odchylky 

[39]. 

7.4 Obsazení profilů 

V rámci obchodu s elektřinou dochází převýšením poptávky nad reálnou přenosovou 
možností ke vzniku úzkého místa. Proces přidělování práva využití volných obchodovatelných 
přeshraničních kapacit úzkých míst je prováděn prostřednictvím aukcí. 

Aukce jsou založeny na dvoustranné či vícestranné dohodě operátorů přenosových soustav 
a řídí se pravidly dané aukce a aukční kanceláře. Výsledkem tohoto procesu je rezervace 
přeshraničních přenosových kapacit. Výše úhrady za rezervaci přenosové kapacity je stanovena 
v aukci v eurech za každý 1 MW rezervované kapacity. 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 7.2, nadměrnou výrobou z OZE dochází k vyčerpání 
přenosové kapacity a nemožnosti uzavírání obchodu s okolními státy. Vyčerpání kapacity 
úzkých míst dochází také držením rezervy pro případnou zálohu (včetně OZE), ale také pro 
případ havarijního nákupu při nuceném odstavení většího zdroje. Záloha prostřednictvím 
nákupu potřebného výkonu je o určité velikosti držena neustále, větší výkon rezervy se 
dokupuje v případě, kdy zdroje na území státu nejsou schopné pokrýt výpadek potřebného 
výkonu např. při odstavení JE Temelín, kde jsou instalovány 2 bloky o výkonu cca 1000 MW. 

Toto čerpání kapacity přeshraničního profilu zvyšuje jeho cenu, což se projeví v ceně 
energie na burze. 

Situace na přeshraničních profilech si můžeme zobrazit na následujících grafech, každý 
graf popisuje jednotlivá úzká místa mezi ČR a okolními státy: Německem (Graf 7-4 [40]), 
Rakouskem (Graf 7-5 [40]), Polskem (Graf 7-6 [40]) 

V zobrazení úzkého místa mezi ČR (ČEPS) a Německem (TenneT) (Graf 7-4) je vidět 
v období 18.1.2011 převis poptávky po kapacitě (RC – Request Capacity) naproti nízké 
dostupné nabízené kapacitě (ATC – Available Transfer Capacity) tato vlastnost ovlivňuje 
zásadně cenu za MWh v danou hodinu obchodování. Pokud je velký zájem o energii a obchodu 
se účastní velký počet nákupčích, dochází k nárůstu ceny. Při velkém přebytku energie např. při 
nadměrné výrobě z OZE dochází ke snížení tržní hodnoty energie. Fyzický tok (RF – Real 
Flow) procházející přeshraničním profilem je oproti nabízené (ATC) a alokované kapacitě 
(ACD – Allocated capacity daily) dosti velký. Tato vlastnost mohla být způsobena nákupem 
záložního výkonu do zahraničí. Na druhé časti grafu je poptávka na kapacitu (RC) přibližně 
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stejná jako celková kapacita profilu (NTC10

Z uvedených závislostí lze odvodit, že na cenu přeshraničního profilu mají vliv dva 
faktory  – velikost poptávky po kapacitě a současně s tím velikost nabízené kapacity od ČEPS. 
Tyto dva faktory jsou proti sobě a platí, čím vyšší poptávka nebo nižší nabízené množství 
kapacity je vyšší cena přeshraničního profilu. 

) a není tak výrazná jako u předešlého příkladu. Tím 
nedochází k nárůstu ceny. Při porovnání NTC a RF je zřejmé, že nebyla využita celá kapacita 
vedení, která je 2300 MW.  

  

 

Graf 7-4 Přeshraniční kapacita profilu ČEPS/TenneT 

 

Na následujícím grafu (Graf 7-5) si lze všimnout, velkého fyzického toku (RF) 
přeshraničním profilem. Důsledkem této situace došlo k omezení kapacity, s kterou lze 
obchodovat na energetické burze a také tím dochází k neuspokojení poptávky. Tato situace 
mohla být v reálném provozu způsobena například zmiňovanou nadměrnou výrobou OZE 
například VTE. Na druhé části grafu si můžeme povšimnout situace kdy je poptávka (RC) je 
menší než kapacita vedení (NTC), to způsobuje pokles ceny profilu. Při poklesu dostupné 
kapacity (ATC) dochází k nárůstu ceny, stejně jako tomu bylo zmíněno u předešlého grafu 
(Graf 7-4).  

                                                 
10 NTC – kapacita vedení snížená o havarijní zálohu 
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Graf 7-5 Přeshraniční kapacita profilu ČEPS/APG 

 

Následující průběhy (Graf 7-6) popisují import energie z Polska (PSEO) do ČR. V levé 
části grafu můžeme zaznamenat větší poptávku RC než je kapacita sítě NTC. Dochází nárůstu 
ceny. Nabízená kapacit ATC není zcela vyčerpaná a je zobchodována menší část kapacity 
profilu. 

 

 

Graf 7-6 Přeshraniční kapacita profilu PSEO/ČEPS 
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Z popsaných situací na přeshraničních profilech lze jednoznačně dokladovat, že snížení 
volného místa pro obchod vlivem potřeby držet na profilu potřebu na případné špičky z výroby 
OZE (VTE z Německa) má jednoznačný vzrůstající dopad na vyšší cenu za rezervaci kapacity 
přeshraničního profilu. 

V případě, že nedojde v Německu k rozvoji přenosové soustavy, lze očekávat vyšší blokaci 
profilů z důvodu obtížné predikce zmiňovaných OZE a tím pádem k nárůstu ceny za kapacitu a 
také bude docházet k vytvoření cenových oblastí v rámci střední Evropy. 
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8 ZÁVĚR 

Diplomová práce pojednává o vztazích při obchodováním na trzích s elektrickou energií. 
Klade si za úkol seznámit podrobněji čtenáře s jejich minulostí i současností, chce mu pomoci 
pochopit principy a souvislosti obchodu s elektřinou v Evropě. 

V České republice je tento trh poměrně mladý, ale napomáhá k celkové liberizaci. Jeho 
spojením se Slovenskem a Maďarskem se docílilo upevnění přijatelných cen elektrické energie 
a větší likvidita trhu.  

V první části diplomové práce byly uvedeny základní ekonomické pojmy, které jsou 
nezbytnou součástí názvosloví užívaného na trzích a při obchodech. 

Další náplní práce bylo prozkoumat jednotlivé energetické trhy v Evropě a vytvořit přehled 
o těchto trzích, se zaměřením na ČR a státy středoevropského regionu.  

Na energetická burze PXE se uzavírají dlouhodobé obchody typu (futures). Denní a 
vnitrodenní trh je řízen z pozicí OTE, dále společnost plní funkci v rámci řízení celého trhu 
(vyhodnocuje a vypořádává jednotlivé obchody uskutečněné na PXE). Pro dozor nad trhem a 
dohlížení na dodržování pravidel je určen ERU.  

Provedením analýzy jednotlivých trhů jsme dospěli k názoru, že jedním 
z nejvýznamnějších trhů střední Evropy je energetická burza v Lipsku v Německu. Její 
existence ovlivňuje vývoj ceny trhu jednotlivých států jako je Polsko, Česká republika a 
Slovenská republika. Dominantní postavení německého trhu je způsobeno velkým podílem na 
spotřebě elektrické energie. Trhy v celé Evropě se spojují do tzv. regionů a utváří tak regionální 
trhy. Výhodou je, že dochází k větší likviditě obchodů a možnosti udržování stejných cen 
elektřiny v různých místech regionu. Podobnosti cenového vývoje jsou do jisté míry způsobeny 
tím, že konečný zákazník si může zvolit trh, na kterém nakoupí elektřinu. 

V dalších kapitolách jsme se zabývali charakteristikou OZE, jejich podporou pro rozvoj a 
vlivy působící na trh. Po vytvoření přehledu jednotlivých OZE jsme dospěli k názoru, že 
největší problémy v přenosových a distribučních sítí tvoří FVE a VTE. U těchto zdrojů není 
jednoduché predikovat velikost výroby jako u ostatních OZE. Výroba je ovlivňovaná 
proměnlivými místními podmínkami. 

Podle nařízení EU se jednotlivé členské státy zavázaly ke zvýšení výroby z OZE. Aby bylo 
možné tyto závazky splnit, nabízí jednotlivé státy různé druhy podpory pro výstavbu nových 
obnovitelných zdrojů. Česká republika se zavázala dosáhnout 13% v roce 2020. Pro dosažení 
stanoveného cíle byla vytvořena podpora v podobě výkupní ceny a zeleného bonusu. Tato 
varianta podpory se prokázala jako nepružná. Připravuje se nový druh podpory, který se bude 
skládat ze zeleného bonusu ročního, měsíčního a denního a cena bude stanovena pomocí vzorce 
a ceny na trhu. Podobně bude stanovena i výkupní cena. 

Velké výkony vzniklé při nadměrné výrobě způsobují zatížení vedení a nejvíce to pociťují 
přeshraniční vedení. Vznikají tzv. úzká místa a tím vyčerpání kapacit určené pro obchod. Také 
při nepřesné predikci dochází k zatěžování při nadměrné nečekané výrobě. Při malém výrobním 
výkonu musí být pro zálohu připraveny zdroje, u kterých se držení v pohotovosti prodražuje a 
odráží se v ceně elektřiny. Zároveň musí být na profilech vyhrazeno místo pro případný nákup 
záložního výkonu. Pokud nedojde k rozšíření přenosové soustavy, bude docházet k blokaci 
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přeshraničních kapacit přebytečnou výrobou z OZE a tím bude docházet k nárůstu ceny za 
kapacitu profilu a také může dojít ke vzniku cenových ostrovů ve střední Evropě. 
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