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Anotace 
 

Disertační práce (DP) se zabývá oceňováním elektrické energie dodávané koncovému zákazníkovi. 

Hlavním cílem je navržení nového uceleného oceňovacího modelu, který předčí ve všech klíčových 
parametrech oceňovací model dosud používaný. 

 

Praktická aplikace teoretických poznatků, jejíž výsledky slouží pro tvorbu nového způsobu ocenění 
dodávek elektrické energie koncovému zákazníkovi, je provedena v první kapitole. Jedná se o ověření a 

kvantifikaci předpokládané závislosti cen elektřiny na vybraných energetických komoditách 

prostřednictvím metod korelační analýzy. Příslušnými výpočty je zde vyjádřena síla závislosti mezi 
porovnávanými časovými řadami energetických komodit a cenou elektřiny za období let 2010 až 2012. 

V závěru této kapitoly je pak popsán modelový tendr „VD 2013“, jež slouží jako praktická aplikace 

nově navrhovaného způsobu kalkulace ceny elektřiny a obchodníkovy marže.  

 

V kapitole druhé je provedeno stanovení obchodních marží pro podmínky tendru „VD 2013“ 
s využitím metod MCA, přičemž jsou stanovena nová hodnotící kritéria. Na základě těchto kritérií jsou 

vytvořeny kriteriální matice a určeny váhy jednotlivých kritérií za pomoci Saatyho metody párových 

porovnání kritérií. Výsledkem je stanovení pořadí jednotlivých variant, přičemž na základě tohoto 
pořadí je následně kvantifikována výše obchodníkovi marže použité pro stanovení nabídky na dodávku 

elektrické energie příslušnému koncovému zákazníkovi v tendru „VD 2013“. 

 
Kapitola třetí popisuje způsob samotného stanovení nabídkové ceny elektřiny koncovému zákazníkovi. 

Jsou zde vymezeny vstupy v podobě dat, jež jsou nutná pro ocenění za pomoci uvedených kalkulačních 

modelů. Rovněž jsou zde zmíněny způsoby jejich zpracování v současné době a navržen nový způsob 

jak s nimi pracovat efektivněji. Pro lepší srovnání jsou zde uvedeny oba kalkulační modely ocenění 

dodávek elektrické energie, tzn. dosavadní, jež je používaný nyní, a nový, který je poprvé navržen pro 

potřeby této DP. Oba modely jsou aplikovány na modelové výběrové řízení na dodávku elektrické 
energie koncovým zákazníkům „VD 2013“. Dále je pak provedeno srovnání výsledků obou 

oceňovacích modelů a kvantifikována úspora pro zákazníka a ztráta pro obchodníka. Závěr této kapitoly 

je věnován rizikům, jež jsou spojena s oceňováním elektrické energie, přičemž jsou zde navrženy 
způsoby jak tato rizika minimalizovat. 

 

Predikce budoucího vývoje cen elektřiny, která má sloužit pro potřeby modelového výběrového řízení 
na dodávku elektrické energie koncovým zákazníkům „VD 2013“, je provedena formou analýzy časové 

řady cen elektrické energie v kapitole čtvrté. Vybraná časová řada F PXE CZ BL - CAL 13 je nejdříve 

podrobena zkoumání z hlediska podmínek, které by měla pro relevantní zpracování splňovat. Poté je 
provedena aplikace Box-Jenkinsovy metodologie a na jejím základě vytvořen odpovídající model 

časové řady sloužící k její předpovědi. Tato časová řada je posléze predikována za pomoci vybraných 

modelů, a to jak v případě časové řady původní, tak i pro časovou řadu prvních diferencí. Výsledky 
předpovědi této časové řady jsou poté porovnány se skutečností, která již byla v době tvorby této DP 

známa. 

 
Kapitola pátá pak představuje závěr, ve kterém je mimo jiné provedeno zhodnocení práce z hlediska 

dosažených cílů. 

 
 

Klíčová slova 
 
Liberalizace trhu s elektřinou, cena elektrické energie, koncový zákazník, obchodník s elektřinou, cena 

dodávky elektřiny, obnovitelný zdroj energie, roční hodinový diagram odběru, odběrné předávací místo, 

dekompozice, PXE, EEX, ERU, OTE, TDD, finanční časová řada, trend, sezónní složka, Box-
Jenkinsova metodologie, ARIMA, AR, MA, predikce, analýza 

 



 

 

Annotation 
 

The Ph.D. thesis deals with pricing of electric power supplied to end customers. The aim focus is to 
design a new integral model with its key parameters excelling the model currently in use. 

 

Practical application of theoretical findings the results of which are used for development of new 
method applied to pricing of electric power to the end customer has been included in chapter first. This 

chapter focuses on verification and quantification of assumed dependency of electric power price on 

selected power commodities using the correlation analysis methods.  
 

Chapter second concerns setting of profit margins using MCA methods. That results in determination 

of order of individual options, whereas this order enables further quantification of amount of trader's 

margin used to process quotation for supply of electric power to the relevant end customer. 

 

Chapter third describes the specific method for processing of quotation for electric power supply to the 
end customer. Better comparison is aided by both calculation modes for pricing of electric power 

supply, i.e. the existing one currently used and the new one designed for purpose of this dissertation. 

Both models have been applied to model tender for supply of electric power to end customers.  
 

Prediction of the future development of electric power power prices, which is to serve the purpose of 

model tender for supply of electric power to end customers, has been processed by means of time series 
analysis of electric power prices in chapter four. Results produced by prediction of this time series are 

then compared to reality already known during elaboration of this dissertation. 

 

Chapter five then represents a conclusion, which contains assessment with respect to objectives 

accomplished, besides other, as well as reference to potential benefits of this dissertation for practical 

applications and scientific progress. 
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1.     Úvod 
 

 

Trh s elektrickou energií prochází v České republice neustále většími či menšími změnami. 
Nejvýznamnější změnu přinesla na jeho počátku liberalizace trhu na základě požadavků EU, což 

předznamenalo skutečnost, že od 1.1.2006 si mohl kdokoliv z koncových zákazníků zvolit libovolného 

obchodníka, jež by mu dodával silovou elektřinu. 
 

Jedním z důvodů, proč je tato práce vytvořena z pohledu obchodníka s elektrickou energií, je rovněž 

plné pochopení všech zákonitostí tohoto dnes již zcela liberalizovaného trhu. Jedná se tedy konkrétně o 
obchodníka, sídlícího v České republice, jež nakupuje elektřinu na energetické burze a aktivně se 

účastní výběrových řízení na dodávku elektrické energie pro koncové zákazníky s průběhovým i 

neprůběhovým typem měření spotřeby elektřiny. 

 

Trh s elektřinou pak lze z hlediska koncových zákazníků rozdělit na dva hlavní segmenty. Jsou to 
koncoví zákazníci na hladině vysokého a velmi vysokého napětí a rovněž tak koncoví zákazníci na 

hladině napětí nízkého. V této práci jsou postihnuty z hlediska ocenění a tvorby nabídky na dodávku 

elektřiny obě dvě skupiny, neboť v současné době již dobrý obchodník s elektrickou energií 
neupřednostňuje ani jednu z těchto dvou skupin oproti té druhé. 

 

V současné době je trh s elektrickou energií již značně saturován, neboť zde existuje velké množství 
obchodníků, kteří disponují potřebnými licencemi a jsou zároveň evidovanými subjekty zúčtování u 

Operátora trhu s elektřinou. Konkurence vzrostla v tomto odvětví od doby, kdy měli koncoví zákazníci 

poprvé možnost volby svého dodavatele, téměř exponenciálně. 

 

Na rozdíl od vzrůstající konkurence a klesajících cen silové elektřiny obchodované ve formě Futures 

kontraktů na energetických burzách v Evropě, v posledních letech enormně narůstá podíl regulovaných 
plateb za dodávku elektrické energie, jež upravuje legislativa v podobě příslušných cenových 

rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Tato skutečnost zcela padá na vrub nezdravému 

zvýhodnění výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na úkor zdrojů tradičních. 
 

Důsledkem toho je pak neustále zvyšující se celková cena elektřiny pro koncového zákazníka, kterou 

dále akcelerují téměř exponenciálně rostoucí poplatky za obnovitelné zdroje energie, což ve své 
podstatě nabourává celou strukturu českého průmyslu. Nadto v situaci, kdy 70 % českého průmyslu 

vlastní zahraniční investoři, kteří za předpokladu existence své vlastní globální sítě provozoven mohou 

tyto podniky přesunout do jiných zemí.  
 

Ukazuje se tak, že zásadním problémem je pro české průmyslové podniky v současné době především 

cena elektrické energie. V České republice je pro průmyslové odběratele, mimo jiné právě z důvodu 
podpory obnovitelných zdrojů, cena energie nejvyšší z celé Evropy. Na tuto podporu je v roce 2013 

vládou České republiky vyčleněno kolem 35 miliard Kč. V roce 2014 bude ale zapotřebí vynaložit ještě 

více, a to částku přesahující 44 miliard Kč. 
 

Podle údajů RES Study IFEC Europe platí srovnatelné průmyslové podniky ve Francii 5-krát méně a v 

Německu dokonce 34-krát méně za tu část elektrické energie, jež se týká právě podpory obnovitelných 
zdrojů, než průmyslové podniky v České republice. 

 

České průmyslové podniky tak v současnosti odvádí na podporu obnovitelných zdrojů energie, jež je 
nedílnou částí ceny za distribuci elektřiny, v průměru 29 % zisku před zdaněním, přičemž v energeticky 

náročných odvětvích je tento ukazatel ještě mnohem horší. V hutnictví toto představuje 50 % zisku před 

zdaněním, v chemickém průmyslu 56 %, ve sklářském průmyslu 62 % a v papírenském pak  63 %. 
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Další růst ceny elektrické energie by tedy byl nejspíše zcela likvidační pro sklářský a papírenský 

průmysl v Českých zemích. Pro strojírenství by to mohlo znamenat, že podniky buď odejdou vyrábět 
jinam nebo budou skomírat a propouštět. 

 

Toto vše pak vytváří na koncového zákazníka masivní tlak, neboť jedinou složkou platby za 
spotřebovanou elektrickou energii, kterou může on sám výběrem vhodného dodavatele ovlivnit, je 

elektřina silová. Klíčovým faktorem pro volbu obchodníka, jako dodavatele elektřiny, je tak pro 

koncového zákazníka právě cena silové elektřiny. 
  

Tato skutečnost vytváří ovšem i značný tlak na obchodníka s elektřinou, neboť pokud bude nabízet ceny 

vysoké, koncoví zákazníci si vyberou dodavatele jiného. Pokud bude naopak nabízet ceny příliš nízké, 

bude generovat vlastní ztrátu, jež jeho aktivity na trhu s elektřinou nakonec ukončí. Z toho tedy 

vyplývá, že v této době je pro obchodníka naprosto nezbytné co možná nejvíce zdokonalit způsob, 
jakým je výsledná nabídková cena pro koncového zákazníka generována.  

 

Cílem každého obchodníka na trhu s elektřinou by tedy měla být snaha o vytvoření takového modelu, 
který by v sobě zahrnoval ocenění i predikci a jež by eliminoval možnost chyb plynoucích ze špatného 

stanovení ceny předpokládané dodávky elektrické energie koncovému zákazníkovi.  

 
Aplikace korektního modelu ocenění dodávek elektrické energie by měla vyústit ve schopnost 

obchodníka stanovit cenu pro odběratele tak, aby bylo pokryto co možná nejširší spektrum možných 

odběrů.  
 

Tato disertační práce je z uvedeného důvodu zaměřena nejen na průmyslové podniky, ale rovněž na 

podniky, které mají nevýrobní charakter. Rovněž úroveň napěťové hladiny je volena tak, aby bylo 
možno model použít i pro ocenění odběrů na hladině nízkého napětí.  

 

Účelem tedy je, aby rozdílné průběhy spotřeby elektřiny každého z vybraných koncových zákazníků, 
jež jsou představovány různými charaktery ročních hodinových diagramů spotřebované elektrické 

energie, sloužily jako testovací vzorek pro efektivní a účelnou aplikaci nového oceňovacího modelu a 

zároveň bylo možno výsledky takovéhoto způsobu ocenění porovnat s oceňovacím modelem stávajícím.  
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1.1. Cíle disertační práce 
 

Za hlavní cíl byla stanovena: 

 

 Tvorba nového modelu oceňování elektřiny pro konečné zákazníky, a to jak na hladině napětí VN 

a VVN, tak i na hladině napětí NN.  

 
 

Dílčí cíle pak byly vytýčeny tyto : 

 

 Ověřit závislost ceny elektrické energie obchodované na PXE na cenovém vývoji vybraných 

energetických komodit. 

 

 Přesnější analýza ročního hodinového diagramu odběru zákazníka s ohledem na možnost pokrytí 
produktem BASE LOAD (nyní pouze PEAK LOAD a OFF PEAK LOAD). 

 

 Nalézt způsob, jak využít k ocenění ročního hodinového diagramu odběru zákazníka produktů 
německé burzy EEX, která je starší a více určující platformou než burza pražská PXE. 

 

 Zmenšit rozdíl mezi výslednou cenou ve VT a NT při zachování stejné průměrné ceny ročního 
hodinového diagramu odběru zákazníka. 

 

 Vytvořit takový model ocenění, který bude zohledňovat sezónní výkyvy ve spotřebě zákazníka, a 

jež bude využívat k ocenění kvartálních produktů obchodovaných na německé burze EEX, tzn. 

Phelix PEAK LOAD Quarter Futures a Phelix BASE LOAD Quarter Futures. 

 

 Stanovit novou metodiku pro ocenění odběrů na hladině napětí NN, a to formou jejich přepočtu 
na roční hodinový diagram odběru pomocí Typových denních diagramů dodávky, tzv. TDD 

vytvořených EGÚ Brno, a.s. 
 

 Vytvořit dílčí model (nástroj) založený na metodách vícekriteriálního hodnocení variant, který by 

posoudil na základě určitých kritérií daného zákazníka s ohledem na jeho velikost, strukturu 
odběru, platební morálku a likviditu, a jehož výstupem by byla informace, jaká je zákazníkova 

důležitost z hlediska stanovení nabídkové ceny, nabízených platebních podmínek a navržené 

obchodníkovi marže. 

 

 Najít způsob jakým prodloužit platnost nabídky minimálně na tři dny ode dne provedení ocenění 
při zachování přijatelné úrovně rizika, spočívajícího v neočekávaných pohybech (růstu) cen na 

burze a souvisejícího s prodloužením platnosti nabídky dle požadavku zákazníka. 

 

 K předpovědi cenového vývoje elektrické energie na burze, sloužícího pro potřeby stanovení 

delší platnosti nabídky na dodávku elektřiny koncovému zákazníkovi, využít nástroje pro 
zpracování a predikci finančních časových řad. 
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2. Zkoumání závislosti ceny elektřiny na cenách vybraných komodit 
 

V této části disertační práce je za pomoci nástrojů korelační analýzy zkoumána případná  závislost 

vývoje cen elektřiny na vybraných komoditách. Cílem je zjištění, do jaké míry ovlivňují cenu elektřiny 
pohyby cen těchto komodit na burzách, a jestli zde existuje v daném období v určitých případech 

významná závislost. 

 
K tomuto zkoumání jsou použity časové řady cen vybraných produktů uvedených v tabulce 1, přičemž 

produkty obchodované v měně USD jsou přepočteny do měny EUR za pomoci časové řady vývoje 

kurzu EUR/USD ve sledovaném období. 
 

Tab. 1 – Přehled energetických komodit jako zdroje dat pro analýzu 

 

Název burzovního produktu Komodita Měna 

ICE Rotterdam Coal uhlí USD 

EEX BSLD Electricity elektřina EUR 

PXE BSLD Electricity elektřina EUR 

Nord Pool BSLD elektřina EUR 

EU Allowances - Carbon Emmisions emisní povolenky EUR 

London Brent Crude Oil ropa USD 

TTF Natural Gas zemní plyn EUR 

 

Cílem této analýzy je především ověřit hypotézu, že český trh je německým trhem velmi ovlivněn. 

Výsledky analýzy by tak měly potvrdit domněnku, že cenový vývoj na burzovní platformě PXE (Power 
Exchange Central Europe, a.s.), ve své podstatě pouze kopíruje vývoj cen na německé burze EEX 

(European Energy Exchange), která vznikla již v roce 2003 sloučením původních energetických burz se 

sídlem v Lipsku (LPX Leipziger Power Exchange) a ve Frankfurtu (EEX European Energy Exchange). 
  

Teprve na základě těchto poznatků je pak možné vytvořit model, který se při kalkulaci nabídkové ceny 

dodávky elektřiny pro koncové zákazníky opírá o cenové produkty na německé burze EEX, jež jsou 
použity pro přepočet ceny elektrické energie pro podmínky českého burzovního trhu. 

 

 

2.1. Ověření závislosti cen elektřiny pomocí metod korelační analýzy 
 

Aby bylo možné stanovit, čím je nejvíce ovlivňována cena elektřiny v České republice, je provedeno 

následující srovnání s využitím nástrojů korelační analýzy. S využitím dat, získaných z portálů Reuters 

a PXE, je provedena komparace konkrétního vývoje cen elektrické energie na pražské burze s cenami 
elektřiny jiných burz a také s cenami ostatních energetických komodit. [50] [51] 

 

Na PXE je zvolen za cenu elektřiny roční BASE LOAD kontrakt, který představuje základní kontrakt 
všech energetických burz a z něhož se za pomoci kaskádování vytváří kontrakty s kratší dobou 

dodávky. Data jsou vyhodnocována za období od 1.1.2011 do 31.12.2012. Všechna data jsou zobrazena 

tzv. year-ahead způsobem (rok dopředu), což znamená, že ceny jsou uváděny pouze na období jednoho 
roku před fyzickým dodáním. Cena kontraktu na rok 2012 je po ukončení posledního burzovního dne 

před fyzickou dodávkou, tzn. 30.12.2011, nahrazena cenou kontraktu na rok 2013 z prvního burzovního 

dne roku 2012, tzn. 2.1.2012. 
 

Vývoj cen elektrické energie na největších evropských energetických burzách a rovněž cen vybraných 

energetických komodit zobrazuje následující obrázek 1. 
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Obr. 1 – Vývoj cen energetických komodit   

 
Situace v České republice je této době taková, že zde stále existuje přebytek výrobních kapacit, nicméně 

díky propojení naší přenosové soustavy se zahraničím nemůže z důvodu převahy nabídky cena výrazně 

klesat. V praxi to znamená, že cena elektřiny v České republice kopíruje vývoj cen elektrické energie na 
německé burze a dosahuje tak v průměru o 20 Eurocentů na MWh vyšší hodnoty než právě v Německu. 

Tento rozdíl spadá na vrub poplatkům za přeshraniční výměnu kapacit. 

 
Je třeba zdůraznit, že cena ropy, která byla použita pro potřeby zde uvedených analýz, byla cena 

spotová. Je tomu tak z toho důvodu, že ekonomika chápe spotovou cenu ropy jako fundamentální, 

neboť se od její výše odvozují ceny ostatních komodit. 
 

Naopak cena emisních povolenek vzrostla za sledované období o téměř 120 %. Příčinou toho nárůstu 

byl tlak Evropské unie na zvyšování jejich ceny, přičemž tento růst měl motivovat firmy k tomu, aby 
úměrně rostoucí ceně povolenky snižovaly vypouštění emisních plynů do ovzduší. 

 

Na začátku měsíce listopadu 2011 sice došlo k razantnímu propadu jejich cen, a to zhruba o 30 %, což 
bylo způsobeno zprávou, že Evropská unie jako hlavní regulátor nebude schopna přinést dostatečné 

řešení obrovského přebytku emisních povolenek na trhu bez souhlasu kvalifikované většiny členských 

států. Naopak EU vydala prohlášení, že aukce týkající se 900 milionů kusů emisních povolenek odloží 
z roku 2013 až na rok 2015. Emisních povolenek je tedy v současné době na evropském trhu přebytek, 

což je velmi jistě způsobeno sníženou produkci emisí v souvislosti s poklesem hospodářského růstu. 

V roce 2013 se tento přebytek týká zhruba 2,7 miliardy kusů emisních povolenek. 
 

Tabulky 2 a 3 pak představují korelační matice cen elektrické energie na burzách a cen energetických 

komodit za období od 1.1.2011 do 31.12.2012. Sledované období je rozděleno a zpracováno do dvou 
korelačních matic záměrně, neboť rok 2011 byl svým způsobem velmi specifický. Příčinou byly prudké 

výkyvy cen komodit na energetických burzách způsobené zemětřesením v Japonsku a následnou havárií 

jaderné elektrárny Fukušima I ze dne 11.3.2011. 
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Tab. 2 – Korelace cen elektřiny obchodované na PXE a energetických komodit v roce 2011 

 

1.1.2011 - 31.12.2011 PXE EEX NordPool 

Brent 

Crude 

Oil 

TTF 

Natural 

Gas 

Rotterdam 

Coal 

EU 

Allowances 

Carbon 

Emmision 

PXE 100,00 %       

EEX 89,58 % 100,00 %      

NordPool 52,12 % 76,20 % 100,00 %     

Brent Crude Oil 43,83 % 33,64 % 7,42 % 100,00 %    

TTF Natural Gas 89,94 % 76,32 % 41,03 % 46,66 % 100,00 %   

Rotterdam Coal 57,56 % 65,75 % 51,07 % 22,84 % 58,98 % 100,00 %  

EU Allowances Carbon Emmision 36,02 % 66,14 % 93,20 % -0,63 % 23,50 % 44,53 % 100,00 % 

 

Tab. 3 – Korelace cen elektřiny obchodované na PXE a energetických komodit v roce 2012 

 

Období 

1.1.2012 - 31.12.2012 
PXE EEX NordPool 

Brent 

Crude 

Oil 

TTF 

Natural 

Gas 

Rotterdam 

Coal 

EU 

Allowances 

Carbon 

Emmision 

PXE 100,00 %             

EEX 99,45 % 100,00 %           

NordPool 82,76 % 84,22 % 100,00 %         

Brent Crude Oil 60,28 % 58,53 % 58,76 % 100,00 %       

TTF Natural Gas 15,04 % 12,88 % 30,93 % 66,70 % 100,00 %     

Rotterdam Coal 92,05 % 91,19 % 76,66 % 56,03 % 2,85 % 100,00 %   

EU Allowances Carbon Emmision 39,35 % 41,50 % 38,11 % 18,55 % 25,41 % 15,23 % 100,00 % 

 

 

V Německu se na základě těchto událostí  zvedla vlna demonstrací protijaderných aktivistů, kteří 
požadovali uzavření německých jaderných reaktorů, přičemž  německá vláda překvapivě reagovala 

proti výrobě elektřiny z jádra. Po prohlášení spolkové kancléřky Merkelové o dočasném tříměsíčním 

odstavení osmi nejstarších jaderných elektráren v Německu z důvodu přezkoušení jejich bezpečnosti, 
vzrostla skokově cena elektřiny v polovině března o více jak 7 EUR na úroveň až k 58,5 EUR za MWh 

(kontrakt na pásmovou dodávku v roce 2012; cena na německé energetické burze EEX). Jednalo se tak 

o téměř 15 % nárůst ceny.  
 

Obavy z možného omezení výroby elektřiny z jádra vedly také k rychlému růstu cen plynu, uhlí a 

emisních povolenek, což zpětně opět tlačí na růst ceny elektřiny. 

V dubnu a květnu téhož roku se vývoj nesl ve znamení očekávání konečného rozhodnutí německé vlády 

ohledně budoucnosti jaderné energetiky v Německu. Během této doby se cena elektřiny pohybovala 
zhruba na stejné úrovni. Rozhodnutí bylo přijato během posledního květnového víkendu a na jeho 

základě nebylo osm nejstarších jaderných elektráren uvedeno zpět do provozu. Navíc Německo 

stanovilo pevný termín definitivního odchodu od jaderné energetiky do roku 2022. Tento krok vedl k 
opětovnému skokovému růstu ceny elektřiny o 2 EURa až na 60,50 EUR za MWh (kontrakt na 

pásmovou dodávku v roce 2012; cena na německé energetické burze EEX). 
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Ceny elektřiny i komodit, které jsou použité v obou maticích, jsou pouze s výjimkou ceny ropy, tzv. 

ceny roční Futures s year-ahead dodávkou. Ceny elektrické energie jsou pak ceny za produkt BASE 

LOAD. 

Z obou matic je možné vyčíst nezvykle vysokou korelaci mezi cenami elektřiny na PXE a EEX. V roce 

2011 byla tato korelace 89,58 % a v roce 2012 dokonce 99,45 %. Tato skutečnost jen potvrzuje 

domněnku, že velkoobchodní trh s elektřinou v Německu je vzhledem ke svému významu a velikosti 
cenotvorný prakticky pro celou Evropu.  

Vývoj ceny elektřiny v České republice je pevně svázán s německým trhem, proto se tyto změny 
okamžitě promítají do velkoobchodních cen i u nás. Jediným limitujícím faktorem jsou kapacity 

přeshraničních profilů pro export, zejména do Německa a Rakouska. Ty tvoří cenový rozdíl mezi trhy v 

Německu a České republice, který se vyvíjí dle aktuální situace na trhu. 

Závislost ceny elektřiny na cenách ropy je rovněž v obou sledovaných obdobích různá. V roce 2011 

došlo k tzv. odtržení ceny elektřiny od ceny ropy, která byla do té doby poměrně spolehlivým nástrojem 
pro predikci cenového vývoje elektrické energie. Naopak v roce 2012 začala korelace mezi cenou 

elektřiny a cenou ropy opět stoupat. 

I přesto je možné říci, že cena ropy koreluje s cenou elektřiny PXE a EEX pouze okolo 50 - 60 %, což 

vede k domněnce, že vývoj cen ropy ovlivňuje cenu elektřiny pouze zprostředkovaně, a to přes vývoj 
cen uhlí a zemního plynu. S cenou elektřiny na skandinávských trzích pak cena ropy koreluje ještě 

mnohem méně, což může souviset s výrobními zdroji elektrické energie, které zde mají značně odlišnou 

strukturu v porovnání se střední Evropou.  

Korelace mezi cenami primárních paliv, tzn. plynu a uhlí, a cenou elektřiny je v případě elektrické 

energie obchodované v regionu střední Evropy, tedy na platformách PXE a EEX vyšší než je tomu u 
elektřiny obchodované na skandinávském Nord Poolu. Je to dáno tím, že ve Skandinávii převládá 

výroba elektřiny z jádra a z vodních elektráren. 

2.2. Tendr „VD 2013“ - Praktická aplikace nového způsobu kalkulace a stanovení   

marže 
 

Testování nového způsobu stanovení obchodních marží a praktické ověření nově navrženého 

kalkulačního modelu oceňování elektrické energie koncovým zákazníkům proběhlo na základě dat 

výběrového řízení na dodávku elektřiny pro devět různých zákazníků. Na této bázi je pak rovněž 

provedeno srovnání tohoto nového modelu kalkulace nabídkové ceny dodávky elektrické energie 
s dosavadním kalkulačním modelem. 

 

Jedná se o skutečné výběrové řízení v podobě tendru na dodávku elektrické energie pro rok 2013 
s modelovým názvem „VD 2013“. Veškerá data, která specifikují účastníky tohoto tendru z řad 

koncových zákazníků, a to jak z hlediska jejich požadavků, tak i podmínek dodávky elektřiny, jsou 

skutečná.  
 

Koncoví zákazníci v tendru mají svá odběrná místa jak na hladině napětí VN, tak i hladině napětí NN. 
Někteří zákazníci disponují měřením průběhovým a mají tak k dispozici roční hodinový diagram odběru 

elektřiny, jiní naopak mají odběrná místa měřena neprůběhově, čímž mají k dispozici pouze roční 

odečet k určitému datu (viz. tabulka 4). 
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Tab. 4 – Specifikace zákazníků v tendru na dodávku elektřiny „VD 2013“ 

 
P

o
řa

d
í 

Zákazník v tendru na dodávku 

elektřiny pro rok 2013 
Hladina napětí 

Počet 

odběrných 

míst 

Celková spotřeba 

(MWh/rok) 

1 Mrazírna VN 2 11 809 

2 Slévárna VN 1 6 492 

3 Nemocnice VN 1 3 088 

4 Zimní stadion VN 1 1 876 

5 Hotel VN 1 486 

6 Technické služby VN 8 1 451 

7 Zemědělská výroba VN 2 1 581 

8 Zpracovatel odpadu NN 173 4 410 

9 Sklárna VN 2 3 174 

 

Vzhledem k tomu, že velikost ročního odběru některých zákazníků v tendru je velmi podobná a jejich 
požadavky na podmínky případné dodávky elektřiny rovněž, představuje tento tendr v praxi pro 

obchodníka z hlediska nároků na zpracování nabídky skutečný problém. 

 

Některé odběry zákazníků v tendru nadto vykazují značně rozkolísaný odběr v průběhu roku, jiné mají 

naopak velmi specifický sezónní průběh. Někteří zákazníci mají naopak charakter odběru velmi 

vyrovnaný.  
 

Platnost nabídky je pak zadavateli požadována na období třech dnů od jejího zaslání kontaktní osobě, 

která má zmocnění zastoupit při vyjednávání všechny zákazníky v tendru. Pro tento případ je pak 
provedena i predikce ceny elektřiny na základě analýzy časových řad s cílem eliminovat riziko pro 

obchodníka z tohoto požadavku pramenící. Neustálé pohyby cen elektřiny na energetických burzách 

totiž představují z hlediska dlouhodobějšího obchodníkova závazku udržet nabídkovou cenu pro 
zákazníka skutečnou hrozbu.  
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3.   Stanovení obchodních marží s využitím metod MCA 
 

V praxi nastávají situace, kdy cenu elektřiny nepoptává pouze jeden zákazník (odběratel elektrické 

energie), ale celá skupina zákazníků, kteří jsou sdruženi v tzv. tendru. Za takovýchto okolností bývá 
většinou požadována jednotná cena pro celou skupinu, tzn. že oceňujeme všechny dohromady z jejich 

součtového diagramu spotřeb elektřiny složeného z diagramů spotřeby jednotlivých zákazníků v tendru.  

 
Současně je ovšem téměř vždy požadována varianta ocenění jednotlivých zákazníků zvlášť, kdy každý 

požaduje vlastní cenu a její strukturu, vlastní výši zálohy, individuální splatnost faktury atd. Vyvstává 

tedy zásadní problém, jak za těchto okolností určit, kterému zákazníkovi v tendru dát cenu včetně 
obchodníkovy marže lepší, a kterému horší? Jak tedy stanovit pořadí důležitosti (zajímavosti) 

jednotlivých zákazníků v tendru z hlediska potenciální dodávky elektřiny dodavatelem? 

 

Doposud bylo vždy pro stanovení této důležitosti používáno subjektivní hodnocení daného obchodníka, 

který nabídku zpracovával. Řídil se především velikostí zákazníka ve smyslu výše jeho roční spotřeby 

elektřiny a tímto byly pak výsledky do velké míry zkresleny, neboť ne vždy dodávka zákazníkovi 
s velkou spotřebou elektřiny musí nutně znamenat největší přínos pro obchodníka. 

 

3.1. Stanovení kritérií 
 

Pro potřeby vyhodnocení pořadí jednotlivých zákazníků za účelem stanovení obchodníkovy marže, 
která je použita při ocenění jejich předpokládaného odběru elektrické energie, je zvoleno následujících 

devět kritérií, uvedených v tabulce 5. Tato kritéria jsou jak maximalizační nebo-li zisková, což 

znamená, že alternativa dle tohoto kritéria hodnocená je tím lepší, čím je hodnota tohoto kritéria větší, 
tak i kritéria minimalizační, nebo-li ztrátová, což znamená, že alternativa dle tohoto kritéria hodnocená 

je tím lepší, čím je hodnota tohoto kritéria menší. [28] 
 

Tab. 5 - Zvolená hodnotící kritéria 

 

Označení kritéria Význam kritéria 

kritérium K1 Skóring (%) 

kritérium K2 Platební index (-) 

kritérium K3 Splatnost faktury (dny) 

kritérium K4 Velikost zákazníka (-) 

kritérium K5 Výše zálohy (%) 

kritérium K6 Typ smlouvy (-) 

kritérium K7 Pevná cena vs. Koeficient (-) 

kritérium K8 Hladina napětí VN vs. NN (-) 

kritérium K9 Dvojtarif  vs. Jednotarif (-) 

 

3.2. Sestavení kriteriální matice a určení vah kritérií 
 

Základem daného modelu vícekriteriálního hodnocení variant, který je zvolen pro řešení popsané 

vícekriteriální rozhodovací úlohy spočívající v určení pořadí důležitosti jednotlivých zákazníků 

z hlediska potenciální dodávky elektřiny, je kriteriální nebo-li vyhodnocovací matice, zde uvedená ve 
formě tabulky 6. Zdrojová data, jež posloužila pro její vytvoření, jsou uvedena v tabulce 7. Řádky 

kriteriální matice jsou tvořeny jednotlivými variantami, což znamená, že jedna varianta reprezentuje 

jednoho konečného zákazníka v tendru „VD 2013“ na dodávku elektřiny. Hodnotící kritéria pak tvoří 
sloupce této matice. 
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Tab. 6 - Tabulková forma kriteriální matice 

 

   Kritéria 

   K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 

     
S
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%
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s.

 N
N

 

(-
) 

  
D
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f 
(-

) 

V
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n
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V1 Mrazírna 1,34 21 45 0,2 0 0 1 1 0 

V2 Slévárna 6,70 48 20 0,6 50 1 0 1 1 

V3 Nemocnice 0,1 8 30 0,8 60 0 1 1 0 

V4 Zimní stadion 0,51 23 20 1 70 1 0 1 1 

V5 Hotel 0,17 0 14 0 100 1 0 1 1 

V6 Technické služby 0,1 28 14 1 80 0 0 1 0 

V7 Zemědělská výroba 0,55 10 30 1 60 0 0 1 0 

V8 Zpracovatel odpadu 0,33 35 30 0,8 100 0 0 0 1 

V9 Sklárna 0,15 0 20 0,8 60 1 0 1 0 

 

Tab. 7 - Tabulka zdrojových dat pro tvorbu kriteriální matice 
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Mrazírna 1,34 21 45 11 809 bez záloh SoSSD Koef. VN JT 

Slévárna 6,70 48 20 6 492 50 SoD Pev.cena VN VT, NT 

Nemocnice 0,1 8 30 3 088 60 SoSSD Koef. VN JT 

Zimní stadion 0,51 23 20 1 876 70 SoD Pev.cena VN VT, NT 

Hotel 0,17 0 14 486 100 SoD Pev.cena VN VT, NT 

Technické služby 0,1 28 14 1 451 80 SoSSD Pev.cena VN JT 

Zemědělská výroba 0,55 10 30 1 581 60 SoSSD Pev.cena VN JT 

Zpracovatel odpadu 0,33 35 20 4 410 100 SoSSD Pev.cena NN VT, NT 

Sklárna 0,15 0 30 3 174 60 SoD Pev.cena VN JT 

 

 

Dalšími nezbytnými vstupními údaji pro tvorbu modelu jsou váhy jednotlivých hodnotících kritérií. 
Váha kritéria je charakteristickým znakem pro vyjádření relativní důležitosti tohoto kritéria vzhledem k 

ostatním kritériím z hlediska řešení dané rozhodovací úlohy. Hodnoty vah jsou získány pomocí Saatyho 

metody, která se pro tento účel jeví jako nejvhodnější. [53] 
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Prvním krokem aplikace Saatyho metody je vytvoření matice párových porovnání kritérií, tzv. Saatyho 

matice (viz tabulka 8), kdy je pro vzájemnou komparaci kritérií použita stupnice hodnot 1 až 9. Např. 

hodnota 2/1 v prvním řádku druhého sloupce této matice znamená, že kritérium K1 je dvakrát 

důležitější než kritérium K2. 
 

Tab. 8 - Saatyho matice párových porovnání kritérií 

Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 

K1 1     2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 

K2 1/2     1     3/2 2/1 5/2 3/1 7/2 4/1 9/2 

K3 1/3     2/3 1 4/3 5/3 2/1 7/3 8/3 3/1 

K4 1/4     1/2 3/4 1     5/4 3/2 7/4 2/1 9/4 

K5 1/5     2/5 3/5 4/5 1     6/5 7/5 8/5 9/5 

K6 1/6     1/3 1/2 2/3 5/6 1     7/6  4/3 3/2 

K7 1/7     2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 1     8/7 9/7 

K8 1/8     1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1     9/8 

K9 1/9     2/9 1/3 4/9 5/9 2/3 7/9 8/9    1   

 

 

Dalším krokem je výpočet maximálního vlastního čísla výše uvedené Saatyho matice ( max = 9) a 
indexu konzistence této matice (C.I. = 0). Jelikož platí, že C.I. < 0,1, je Saatyho matice konzistentní, v 

tomto případě dokonce plně konzistentní. 

 
Posledním krokem je určení vlastního vektoru Saatyho matice, jehož složky (hodnoty) představují 

hledané váhy kritérií. Tyto váhy včetně uvedení typu kritéria jsou v tabulce 9. Pokud je kritérium typu 

„0“, jedná se o kritérium minimalizační nebo-li ztrátové. Pokud je typu „1“, pak je to kritérium 

maximalizační nebo-li ziskové. Pro názornější představu o rozdělení vah mezi jednotlivými kritérii jsou 

tyto váhy zobrazeny v grafu na obrázku 2.  

 

Tab. 9  -  Váhy kritérií a jejich typ 

Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 

Typ kritéria 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Váha kritéria (%) 35,35 17,67 11,78 8,84 7,07 5,89 5,05 4,42 3,93 

 
 

 

Obr. 2 - Hodnoty vah jednotlivých kritérií 
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S největší procentní váhou (35,35 %) a tedy kritériem nejdůležitějším je kritérium K1 - Skóring. 

Následují kritéria K2 - Platební index, K3 - Splatnost faktury, K4 - Velikost zákazníka, K5 - Výše 

zálohy, K6 - Typ smlouvy, K7 - Pevná cena vs. Koeficient a K8 - Hladina napětí VN vs. NN. Nejméně 

důležitým kritériem s váhou 3,93 % je kritérium K9 - Dvojtarif vs. Jednotarif. 

 

 

3.3. Stanovení pořadí zákazníků a určení výše marže 

  
Pro stanovení pořadí zákazníků z hlediska potenciální dodávky elektřiny je zvolena metoda TOPSIS, 
řadící se mezi metody MCA, jež pracují na principu minimalizace vzdálenosti od ideální varianty. 

Důvodem této volby byl požadavek obchodníka na získání tzv. ideálního zákazníka, který by v rámci 

všech hodnotících kritérií dosahoval nejlepších hodnot.  
 

Výsledkem aplikace metody TOPSIS je pořadí zákazníků sestavené na základě vypočtené klesající 

hodnoty relativního ukazatele vzdálenosti ci (viz tabulka 10). Toto pořadí obsahuje také dvě referenční 
varianty (ideal a base), označené červenou barvou, což jsou z hlediska řešené úlohy varianty čistě 

fiktivní. Pro lepší názornost je výsledné pořadí zákazníků uvedeno také v grafické podobě na obrázku 3. 

 
Tab. 10 - Pořadí variant (hodnocených zákazníků) určené metodou TOPSIS 

Pořadí Varianta c i ( - ) Význam varianty 

0 ideal 1,0000 - 

1 V9 0,7908 Sklárna 

2 V5 0,7673 Hotel 

3 V3 0,7631 Nemocnice 

4 V4 0,7239 Zimní stadion 

5 V7 0,7053 Zemědělská výroba 

6 V6 0,6831 Technické služby 

7 V8 0,6219 Zpracovatel odpadu 

8 V1 0,5748 Mrazírna 

9 V2 0,2858 Slévárna 

10 base 0,0000 - 

 

 
 

Obr. 3 - Pořadí variant (hodnocených zákazníků) určené metodou TOPSIS 

 

Z výsledků uvedených v tabulce 10, resp. v grafu na obrázku 3 vyplývá, že nejlepší variantou 
(zákazníkem) z hlediska potenciální dodávky elektřiny je varianta V9 - Sklárna. Následují varianty V5 - 

Hotel, V3 - Nemocnice, V4 - Zimní stadion, V7 - Zemědělská výroba, V6 - Technické služby, V8 - 

Zpracovatel odpadu a V1 - Mrazírna. Variantou nejhorší je pak varianta V2 - Slévárna. 
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Na základě takto stanoveného pořadí zákazníků bylo možné pro každého z nich definovat v procentech 

konkrétní výši obchodníkovy marže, jež se pohybuje v intervalu <1,50 ; 8,00>, přičemž krajní hodnoty 

připadají na krajní varianty (ideal a base). Procentní hodnoty marží jsou uvedeny v tabulce 11, resp. na 

obrázku 4. Je patrné, že se rozdíly ve výsledném hodnocení zákazníků odráží na výši těchto marží. 
 

Obchodníkovou marží je obecně myšleno procentní navýšení nákladové ceny elektrické energie 

dodávané příslušnému zákazníkovi, která je výsledkem ocenění podle oceňovacího modelu, který 
vyplývá z dekompozice ročního odběrového diagramu zákazníka a jímž se autor zabývá v další části 

této práce. 

 
Tab. 11 - Výše obchodníkovy marže na dodávce elektřiny u jednotlivých variant (zákazníků) 

     . 

Varianta Obchodníkova marže (%) Význam varianty 

ideal 1,50 - 

V9 1,67 Sklárna 

V5 1,86 Hotel 

V3 1,90 Nemocnice 

V4 2,21 Zimní stadion 

V7 2,36 Zemědělská výroba 

V6 2,54 Technické služby 

V8 3,02 Zpracovatel odpadu 

V1 3,40 Mrazírna 

V2 5,71 Slévárna 

base 8,00 - 

 

 

 
  

Obr. 4 - Výše obchodníkovy marže na dodávce elektřiny u jednotlivých variant (zákazníků) 

 
Výše definované rozložení procentních marží mezi jednotlivé zákazníky lze interpretovat tak, že 

nejnižší marži obchodník přiděluje tomu zákazníkovi, který je pro něj nejvýznamnější a jehož si tzv. 

nejvíce cení. Obchodník má zájem tvořit své stabilní portfólio především z určitého typu zákazníků a 
právě těm se snaží nabízet co možná nejlepší marže, neboť konkurence na trhu s elektřinou je značná a 

o určitý druh zákazníků zájem neustále roste. Naopak marži nejvyšší přiděluje zákazníkovi z hlediska 

dodávky elektřiny nejméně významnému. Můžou to být zákazníci s nevyrovnaným a tedy obtížně 
predikovatelným diagramem, stejně tak jako zákazníci, kteří patří do rizikových sektorů výroby, jež 

jsou dlouhodobě v České republice utlumovány a drceny konkurencí na globálním trhu (například 

slévárenské provozy). 



 14 

4. Stanovení nabídkové ceny elektřiny 
 

4.1. Rozsah vstupních dat kalkulačních modelů 
 

Zdroje vstupních dat pro potřeby rozkladu ročního hodinového diagramu spotřeby zákazníka jsou tyto: 

 

 Roční hodinový či případně čtvrthodinový diagram spotřeby zákazníka na daném odběrném 

místě, tzn. 8760 hodnot hodinových spotřeb v jednotlivých dnech sledovaného období jednoho 
roku ve formátu xls. 

 

Zdroje vstupních dat pro potřeby ocenění ročního hodinového diagramu spotřeby zákazníka jsou tyto 
(viz. tabulky 12 a 13): 

 Tab. 12 – Cena elektřiny z PXE ve skladbě produktů [54] 

   
 

 
Název produktu Typ produktu 

Roční 
F PXE CZ PL – CAL 13 PEAK LOAD 

F PXE CZ BL – CAL 13 BASE LOAD 

         
 Tab. 13 – Cena elektřiny z EEX ve skladbě produktů [55] 

 

Produkt Název produktu Typ produktu 

Roční 
Phelix PL Year Futures – CAL 13 PEAK LOAD 

Phelix BL Year Futures – CAL 13 BASE LOAD 

Kvartální 

Phelix PL Quarter Futures 1/13 PEAK LOAD 

Phelix BL Quarter Futures 1/13 BASE LOAD 

Phelix PL Quarter Futures 2/13 PEAK LOAD 

Phelix BL Quarter Futures 2/13 BASE LOAD 

Phelix PL Quarter Futures 3/13 PEAK LOAD 

Phelix BL Quarter Futures 3/13 BASE LOAD 

Phelix PL Quarter Futures 4/13 PEAK LOAD 

Phelix BL Quarter Futures 4/13 BASE LOAD 

       

 kurz EUR/CZK dle ČNB vyhlášený pro příslušný den, kdy bude ocenění probíhat [56] 
 

Zdroje vstupních dat modelování spotřeby zákazníka s odběrnými místy na hladině napětí NN: 
 

 Údaje o roční spotřebě na daném odběrném předávacím místě v dané tarifní struktuře dle 

příslušné distribuční sazby. Pokud se bude jednat o odběrné předávací místo osazené jističem 
hodnoty nižší než 3 x 125 A, pak spotřeba představuje rozdíl počátečního a koncového stavu 

elektroměru za sledované období. Jedná se o tzv. neprůběhové měření. 
 

 Údaje o roční spotřebě na daném odběrném předávacím místě v dané tarifní struktuře dle 

příslušné distribuční sazby. Pokud se bude jednat o odběrné předávací místo osazené jističem 
hodnoty vyšší než 3 x 125 A, pak spotřeba představuje roční hodinový diagram spotřeby, 

stejně jako v případě odběrů na hladině napětí VN. Jedná se o tzv. průběhové měření s dálkovým 

odečtem dat. 
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 Údaj o schválené distribuční sazbě na daném odběrném místě, vyplývající ze Smlouvy o 

připojení odběrného předávacího místa mezi zákazníkem a místně příslušným PDS. 

 

 

4.1.1. Nový přístup k dekompozici ročního hodinového diagramu spotřeby elektrické            

energie 

 

Nový přístup reprezentuje takovou metodu rozkladu  ročního hodinového diagramu spotřeby daného 

koncového zákazníka, kdy je diagram dělen na hodiny tzv. PEAKové (špičkové), OFF PEAKové 
(mimošpičkové) a BASEové (pásmové). 

 

Z hlediska časového omezení platí, že: 
 

1) PEAK (špička): 8:00 – 20:00 hod. v pracovní den  

 
2) OFF PEAK (mimo špičku): 20:00 – 8:00 hod. v pracovní den, včetně 0:00 – 24:00 hod. v 

sobotu, neděli a svátky 

 
3) BASE (pásmo): 0:00 – 24:00 hod. po celý rok 

 

Postup je následující:  
 

 V prvním kroku se z ročního diagramu spotřeby elektřiny odečte v každé hodině konstantní 
hodnota výkonu, která na ose „y“ vytyčuje horní mez plochy, jíž je možno zobrazit pod 

nejnižšími body křivky roční spotřeby v diagramu směrem k ose „x“.       V tabulce 14 

reprezentuje tuto plochu sloupec BSLD-odpočet a v obrázku 5 je pak tato plocha pro období 
jednoho týdne zobrazena žlutě pod křivkou. 

 

 Hodnoty, které zůstanou v jednotlivých hodinách po odečtení konstantní hodnoty výkonu 
reprezentující hranici pásma, jsou pak podrobeny klasickému rozdělení dle doposud 

používané metodiky na hodiny PEAKové a OFF PEAKové. 
 

Tímto způsobem je opět rozděleno všech 8760 hodnot spotřeby elektrické energie ročního diagramu 

odběru daného koncového zákazníka a poté použito pro další výpočty (viz. tabulka 14) 
 

Tab. 14 – Dekompozice ročního hodinového diagramu zákazníka dle nového přístupu 

           

období 
Rozdělení diagramu roční spotřeby (MWh) 

BSLD-odpočet PEAK OFF PEAK CELKEM 

1. kvartál 215,90 187,01 268,63 671,54 

2. kvartál 218,40 272,28 374,69 865,37 

3. kvartál 220,80 312,23 404,32 937,36 

4. kvartál 220,90 188,20 290,63 699,74 

celý rok 876,00 959,73 1 338,27 3 174,00 

 

Pro větší názornost lze tento způsob rozložení hodinového diagramu spotřeby aplikovat rovněž  na 

vybrané období jednoho týdne, které je součástí ročního odběrového diagram spotřeby konkrétního 
zákazníka (viz. obrázek 5). Struktura odběru v obrázku 5 je typická pro zákazníka se sníženým 

víkendovým provozem. 
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Obr. 5 – Pokrytí týdenního diagramu spotřeby burzovními produkty PEAK , OFF PEAK a 
BASE – Nová cenová kalkulace; koncový zákazník se sníženým víkendovým provozem 

 

 
Z obrázku 5 je patrné, že tento nový způsob rozdělení již nepovede k významnému rozdílu mezi 

výslednou cenou v PEAK (ve špičkách)  a OFF PEAK (mimo špičky). Spodní část diagramu v intervalu 

0 MW – 0,04 MW je totiž již pokryta produktem BASE, čímž dochází k celkovému narovnání 
výsledných cen. 

 

U tohoto způsobu pokrytí hodinového diagramu spotřeby zákazníka již nehrozí riziko chybně stanovené 
výsledné nabídkové ceny ve VT (vysokém tarifu) a NT (nízkém tarifu), které by pak mohlo znamenat 

pro obchodníka ztrátu za předpokladu, že by reálná spotřeba koncového zákazníka byla v jednom či 

druhém tarifu větší či menší oproti spotřebě, která byla brána v úvahu při stanovení ceny v kalkulaci.  
 

 

4.2. Pokrytí ročního hodinového diagramu spotřeby elektrické energie standardními 

burzovními produkty 
 

Pro pochopení rozdílu v pokrytí ročního hodinového diagramu odběru elektřiny standardními 
burzovními produkty, jež jsou obchodovány na PXE a EEX,  jsou v disertační práci uvedeny dva 

přístupy, které lze použít. Oba jsou aplikovány na modelové průběhy ročního hodinového odběru 

elektřiny zákazníků, u kterých se v největší možné míře projevuje sezónnost ve spotřebě. Ocenění 
tohoto nestandardního typu diagramu totiž umožňuje nejlepší možné srovnání hlavních výhod a 

nevýhod obou použitých přístupů. Jedná se tedy opět o přístup dosavadní (méně pracný a mnohem 

méně přesný) a přístup nový, který je v této podobě navržen znovu zcela individuálně pro potřeby této 
práce. 
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4.2.1. Nový přístup k pokrytí ročního hodinového diagramu spotřeby elektrické energie pro 

potřeby ocenění   

 
Tento způsob pokrytí ročního diagramu odběru koncového zákazníka prostřednictvím standardně 

obchodovaných ročních a kvartálních burzovních produktů je navržen v této podobě speciálně pro 
potřeby této disertační práce. Zde se vychází předpokladu, že určující pro pokrytí ročního odběrového 

diagramu zákazníka standardními burzovními produkty je právě struktura hodinového odběru v průběhu 

roku.  
 

Celý diagram je rozdělen nejdříve na čtyři úseky, které časově odpovídají prvnímu až čtvrtému ročnímu 

kvartálu konkrétního období, které je předmětem nabídky (zde tedy rok 2013). Každý z kvartálů je pak 
rovnoměrně pokryt příslušným kvartálním produktem, v tomto případě opět ve struktuře PEAK, BASE 

a OFF PEAK. 

 
Z tohoto důvodu se tedy jeví jako velmi výhodné pokrytí ročního odběrového diagramu všech 

zákazníků nezávisle na jejich spotřebě čistě kvartálními burzovními produkty (viz. obrázky 6 a 7).  

 
Tento způsob pokrytí ročního odběrového diagramu eliminuje, v případě ocenění zákazníka, jehož 

odběr dosahuje maxima v zimních měsících a minima v letních, téměř s jistotou ztrátu obchodníka 

s elektrickou energií. Naopak při ocenění zákazníka, jehož odběr dosahuje maxima v letních měsících a 
minima v zimních, znamená pro zákazníka jistou úsporu, neboť obchodník takto stanoví nižší cenu 

dodávky elektřiny zákazníkovi při zachování stejné vlastní marže. Významně tímto poklesne 

pravděpodobnost chybného stanovení výsledné nákladové ceny a tedy posléze ceny nabídkové pro 
odběr koncového zákazníka. 
 

 
 

Obr. 6 – Pokrytí ročního diagramu spotřeby kvartálními burzovními produkty; koncový 
zákazník s největším odběrem v letní sezónně 
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Obr. 7 – Pokrytí ročního diagramu spotřeby kvartálními burzovními produkty; koncový 

zákazník s největším odběrem v zimní sezónně 

 
 

4.2.2. Nový kalkulační model ocenění dodávky elektrické energie  

 
Spočívá v postupné analýze ročního hodinového diagramu odběru elektřiny daného zákazníka 

rozdělením dodávky na čtyři roční kvartály. Každý časový úsek je vyhodnocován samostatně a 

výsledná roční nákladová cena dodávky elektřiny je stanovena jako vážený průměr výsledných 
nákladových cen v jednotlivých kvartálech. 

 
V prvním kroku získáme informace o cenách elektřiny na německé burze EEX. Tato platforma je 

zvolena především z toho důvodu, že analýza provedená na základě historických dat z let 2011 a 2012 

prokázala největší míru korelace mezi cenovými pohyby na PXE a právě EEX. Dalším důvodem je 
skutečnost, že se jedná o nejstarší energetickou burzu svého druhu v Evropě, přičemž ceny, struktura a 

časová platnost burzovních  produktů na této platformě obchodovaných se pak  stávají vodítkem pro 

PXE, která na změnu cen Futures na EEX reaguje téměř okamžitě.  
 

Pro ocenění diagramu roční spotřeby daného koncového zákazníka je použito ročních produktů F PXE 

CZ – CAL 13 z PXE a dále pak ročních produktů Phelix Year Futures – CAL 13 a kvartálních produktů 
Phelix PL Quarter Futures z EEX pro konkrétní den, kdy se uskutečňuje toto ocenění. Je to z toho 

důvodu, že i když se již v poslední době na PXE začaly  obchodovat i produkty typu kvartál a měsíc, tak 

objem takto obchodovaných kontraktů je stále velmi malý a má pro účely zamýšleného ocenění 
nevalnou vypovídací hodnotu. Proto je tedy stále mnohem výhodnější pro stanovení kalkulačních 

kvartálních cen použít ceny kvartálních produktů Futures z EEX, kde je objem obchodovaných kontrak-

tů typu Quarter nesouměřitelně větší oproti objemu obchodů uskutečněných za stejné období na PXE. 
 

Za tohoto předpokladu je ovšem nutné pro potřeby kalkulačního modelu stanovit kvartální ceny za 

použití cen převodních, vzešlých z komparace ročního produktu obchodovaného jak na PXE, tak 
současně i na EEX a dále z poměrů určujících časovou platnost ročních a kvartálních produktů na obou 

burzovních platformách. Za určitých okolností, kdy ocenění probíhá v průběhu měsíce ledna daného 

roku, kdy se již např. produkt Phelix BL Quarter Futures 1/13 neobchoduje, lze do oceňovacího modelu 
použít pro stanovení ceny prvního kvartálu aritmetický průměr cen produktů Phelix BL Month Futures 

2/13 a Phelix BL Month Futures 3/13. 
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V případě, že bychom při snaze o další zpřesnění použili např. týdenní a denní produkty, bylo by 

zadávání vstupních parametrů modelu zbytečně složité a bez zásadního vlivu na výši výsledné 

nabídkové ceny elektrické energie pro koncového zákazníka. Z tohoto důvodu již tyto produkty do 
ocenění nejsou zahrnuty. 

 

Aby bylo možné provést výše zmiňovaný převod cen produktů obchodovaných na EEX na podmínky 
českého trhu, který reprezentuje PXE, je třeba vzít opět na zřetel skutečnost, že časová platnost 

oceňovacích produktů PEAK a OFF PEAK není v obou zemích stejná. 

 
Výsledné rozdělení počtu hodin časové platnosti příslušných obchodních produktů pro Německo a ČR 

v jednotlivých kvartálech roku 2013 je pak znázorněno v tabulce 15. 

 

Tab. 15 – Stanovení počtu hodin příslušného produktu v jednotlivých kvartálech roku 

(Německo vs. ČR) 
 

období 
Německo - počet hodin v roce 2013  ČR - počet hodin v roce 2013  

PEAK  OFF PEAK  Celkem  PEAK  OFF PEAK  Celkem  

1. kvartál 768 1392 2160 756 1404 2160 

2.kvartál 780 1404 2184 744 1440 2184 

3.kvartál 792 1416 2208 768 1440 2208 

4.kvartál 792 1416 2208 744 1464 2208 

celý rok 3132 5628 8760 3012 5748 8760 

 

Jestliže tedy známe počet hodin časové platnosti příslušných obchodních produktů v obou zemích 
v průběhu oceňovaného období, které je předmětem kalkulace, tedy roku 2013, pak je již dále možné 

použít metodiku přepočtu založenou na vzájemných poměrech jednotlivých burzovních produktů 

s ohledem na časový interval jejich platnosti v průběhu roku. Výsledkem je adaptace kvartálních cen 
platných na burze v Německu pro použití ve specifických podmínkách burzovního trhu s elektrickou 

energií v České republice. 

 
Vzhledem k tomu, že  pro potřeby stanovení nabídkové ceny dodávky koncovému zákazníkovi, je nutné 

mít rovněž výslednou cenu rozvrstvenou dle produktů  PEAK a OFF PEAK na VT a NT, je nutné 

hodnotu OFF PEAK, jež se na burzách neobchoduje, dopočítat. 

 

Ze získaných poměrů těchto burzovních produktů v jednotlivých kvartálech roku, který je předmětem 

nabídky, je pak určeno konečné rozdělení ročních a kvartálních cen PEAK, BASE a OFF PEAK 
sloužících pro potřeby ocenění jednotlivých částí ročního hodinového diagramu odběru.(viz tabulka 16).  

 

Takto získanými cenami je posléze konečně oceněn dekomponovaný roční hodinový diagram spotřeby 
konečného zákazníka, přičemž je za předpokladu použití vážených průměrů jednotlivých nákladových 

kvartálních cen ve finále stanovena i roční nákladová cena dodávky elektřiny. Tato je pak marží, 

stanovenou obchodníkem, přepočtena na cenu nabídkovou. 
 

Údaje v tabulce 16 můžeme z hlediska zdroje dat interpretovat takto: 

 

 Červené hodnoty představují průměrné denní ceny získané z webu EEX (jedná se o hodnoty 

„Phelix Year Futures“ nebo „Phelix Quarter Futures“, tj. „Cal-13“ nebo „1/13, 2/13, 3/13 a 
4/13“) a webu PXE (jedná se o hodnoty „F PXE CZ CAL-13“). 
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 Černé hodnoty představují ceny vypočtené na základě vzájemných poměrů       jednotlivých 

burzovních produktů s ohledem na časový interval jejich platnosti. 

 

 Modré hodnoty pak představují převodní ceny získané porovnáním produktů obchodovaných 

na EEX s produkty obchodovanými na PXE. 
 

Tab. 16 – Ceny EEX a PXE (známé i přepočtené) - 31. prosinec 2012 

 

Období 

Ceny EEX (EUR/MWh) Ceny PXE (EUR/MWh) 
 

Hodiny ve 

špičku 

(PEAK) 

Hodiny 

mimo 

špičku 

(OFF 

PEAK) 

Všechny 

hodiny v 

roce 

(BASE) 

Pásmo 

Hodiny ve 

špičku 

(PEAK) 

Hodiny 

mimo 

špičku 

(OFF 

PEAK) 

Všechny 

hodiny v 

roce 

(BASE) 

Pásmo 

 

1. kvartál 60,84 43,01 49,35 61,33 40,75 47,95  

2. kvartál 48,87 35,61 40,35 49,26 34,00 39,20  

3. kvartál 49,83 36,25 41,12 50,23 34,47 39,95  

4. kvartál 61,20 42,97 49,51 61,69 41,19 48,10  

roční 

průměr 
55,19 39,46 45,08 55,63 37,60 43,80 

 

    62,30 40,22 47,95 

Převodní ceny získané 

porovnáním produktů 

obchodovaných na EEX s 

produkty obchodovanými 

na PXE 

    51,64 32,77 39,20 

    51,80 33,63 39,95 

    65,67 39,17 48,10 

    57,84 36,44 43,80 

 

Pro potřeby stanovaní nabídky na dodávku elektřiny koncovému zákazníkovi jsou pak za předpokladu, 

že zákazník požaduje nabídkové ceny v měně Kč, výsledné nabídkové ceny v EUR přepočítány 
aktuálním kurzem ČNB daného dne, kdy je kalkulace provedena. 

 

4.2.3. Přínos nového kalkulačního modelu 

 

Přínosem nového kalkulačního modelu je optimální zpřesnění finální ceny dodávky elektřiny 

koncovému zákazníkovi, která vychází z jeho ročního hodinového diagramu spotřeby elektřiny. Tato 

přesnost plyne z rozdělení ročního diagramu spotřeby na jednotlivé kvartály a jejich následného pokrytí 

příslušnými burzovními produkty, ať obchodovanými nebo dopočtenými. 

 
Tento způsob ocenění mnohem lépe reflektuje sezónní výkyvy ve spotřebě zákazníka a rovněž tak i 

volatilitu cenových produktů elektřiny na burze. Tím tedy mnohem více zamezuje vzniku chyby 

v ocenění v důsledku pokrytí nestandardního ročního hodinového diagramu elektřiny koncového 
zákazníka s vyšší spotřebou v létě (či naopak v zimě) nevhodným celoročním produktem, tak jako je 

tomu u doposud užívaných modelů ocenění. 

 
 

4.3. Komparace obou kalkulačních modelů nabídkové ceny na příkladu ocenění 

dodávky elektřiny koncovým zákazníkům v tendru „VD 2013“ 
 

Aby bylo možné porovnat skutečný přínos nově navrženého kalkulačního modelu pro oceňování na 

bázi ročního diagramu odběru, je u všech zákazníků modelového tendru na dodávku elektřiny „VD 
2013“ provedeno ocenění oběma výše popsanými kalkulačními metodami. 
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Z výsledků takto provedené komparace je patrné, že použití dosavadního kalkulačního modelu je 

zdrojem značné ztráty pro obchodníka s elektrickou energií, plynoucí z nevyhovujícího způsobu 

stanovení ceny.  
 

Toto je nejvíce patrné pokud bereme do úvahy i velikost celkového ročního odběru u zákazníka 

provozujícího zimní stadion (40,17 Kč/MWh – viz tabulka 17). Tento velmi specifický sezónní odběr 
s minimem spotřeby v letních měsících je za předpokladu pokrytí odběrového diagramu pouze ročními 

produkty pro obchodníka z hlediska možné dodávky extrémně prodělečný. 

 
Naopak největší úspora, plynoucí z použití nového kalkulačního modelu, jež se ukazuje pro tento případ 

jako mnohem výhodnější, je zjištěna u zákazníka zabývajícího se zemědělskou výrobou, bereme-li do 

úvahy i velikost jeho celkového ročního odběru (9,80 Kč/MWh – viz tabulka 17). Jedná se rovněž o 

sezónní odběr s maximem spotřeby v letních měsících, který je pokryt vhodnými kvartálními produkty. 

 
Čistá ztráta obchodníka, plynoucí z nepřesného způsobu ocenění dodávky elektřiny, by tedy v případě 

tendru „VD 2013“ znamenala 356 495,- Kč, což představuje rozdíl hodnot 454 072 a 97 577 (viz 

tabulka 17). Nevhodnost dosavadního kalkulačního modelu ocenění dodávky elektřiny je tedy více než 
zřejmá.  

 

Tab. 17 – Vyčíslení obchodníkovi ztráty a zákazníkovy úspory – Komparace dosavadní a nové 
cenové kalkulace 

 

Zákazník v tendru na dodávku 

elektřiny pro rok 2013 

Hladina 

napětí 

ztráta pro 

obchodníka 

(Kč/rok) 

ztráta pro obchodníka 

vzhledem k zákazníkově 

roční spotřebě elektřiny 

(Kč/MWh) 

úspora pro 

zákazníka 

(Kč/rok) 

úspora pro 

zákazníka vzhledem 

k jeho roční 

spotřebě elektřiny 

(Kč/MWh) 

 Mrazírna VN   61 971 5,25 

 Slévárna VN 197 705 30,45   

 Nemocnice VN 39 558 12,81   

 Zimní stadion VN 75 361 40,17   

 Hotel VN 3 135 6,45   

 Technické služby  VN 56 597 39,01   

 Zemědělská výroba VN   15 497 9,80 

 Zpracovatel odpadu NN 81 715 18,53   

 Sklárna VN   20 109 6,34 

Výsledná ztráta obchodníka 

vs. úspora zákazníka 
454 072  97 577 
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5. Analýza časové řady cen elektrické energie 
 

V této části disertační práce je provedena analýza finanční časové řady dle teorie, která byla nastíněna 

v teoretické části práce. Analýza je provedena dle příslušných metod, postupů a vzorců. Z výsledků 
takto provedené analýzy je určena predikce zvolené časové řady pokrývající období třech dnů, po které 

je nutné držet platnost nabídky poskytnuté do modelového tendru na dodávku elektřiny skupině 

koncových zákazníků s názvem „VD 2013“. 
 

Data, která jsou použita k analýze této finanční časové řady, byla čerpána z portálu PXE. Konkrétně je 

to cena obchodovaného burzovního produktu F PXE CZ BL – CAL 13 v EUR/MWh, jež je rovněž 

vstupním parametrem nového kalkulačního modelu oceňování elektrické energie. 
 

Data jsou sledována v denním intervalu, a to za období let 2010 až 2012. Data jsou také pochopitelně 

očištěna o víkendy, neboť pražská burza funguje pouze v pracovních dnech, přičemž přes víkendy a 
svátky, platné na území České republiky, je burza zavřená a ceny produktů se nekótují.    

 

Pro tuto analýzu je použit softwarový produkt společnosti StatSoft ČR, s.r.o. s názvem STATISTICA 
10 (trialová verze) a program MS Office Excel. 

 

Důležitým prvním krokem, kterým je analýza započata, je grafické zobrazení dané finanční časové 
řady, tedy vývoj cen obchodovaného burzovního produktu F PXE CZ BL – CAL 13. Tento základní 

způsob prezentace časové řady zachycuje především její charakteristické vlastnosti a rysy. Časová řada 

je tak znázorněna za pomoci spojnicového grafu, který poskytuje dostatečně detailní pohled na její 
průběh (viz. obrázek 8). 

 

 

Spojnicový graf z EUR/MWh

Časová řada uprava v výsledky.stw 7v*761c

04/01/10
17/03/10

31/05/10
13/08/10

27/10/10
12/01/11

25/03/11
08/06/11

23/08/11
07/11/11

20/01/12
03/04/12

19/06/12
03/09/12

15/11/12
42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

E
U

R
/M

W
h

 
 

Obr. 8 – Spojnicový graf znázorňující vývoj cen F PXE CZ BL – CAL 13   
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5.1. Predikce finanční časové řady F PXE CZ BL - CAL 13 
 

Prognózovány jsou zde ceny obchodovaného burzovního produktu F PXE BL – CAL 13. Předpověď je 

určena pro deset  prvních dnů roku 2013, neboť v této době byla požadována rovněž třídenní platnost 

nabídky pro tendr na dodávku elektřiny koncovým zákazníkům s názvem „VD 2013“. 

 

Výsledky předpovědi jsou poté srovnány s reálnými údaji o zavíracích cenách produktu F PXE BL – 

CAL 13 v období od 2.1.2013 do 10.1.2013, které byly skutečně obchodovány v pracovních dnech 

první dekády tohoto roku.  
 

V případě predikce dat na delší časové období dochází k razantnímu snížení jejich vypovídací váhy a 

výsledky jsou pak nepřesné. Toto je tedy hlavní důvod volby délky časového intervalu pro potřeby 

předpovědi vývoje ceny elektřiny.  

 

5.1.1. Předpovídání časové řady po sezónní dekompozici 

 

Pro predikci této časové řady nejsou zvoleny klouzavé průměry, neboť jejich použití není v tomto 

případě shledáno jako vhodné. Důvodem je skutečnost, že klouzavé průměry slouží spíše 
k předběžnému odhadu zkrácené časové řady. 

 

Zvolena je předpověď časové řady z dat řady sezónně očištěné, vzhledem k větší přesnosti takto 
provedené predikce. Na základě takto zvolené předpovědi je možno lépe určit vhodný model trendu a 

posléze odhadnout jeho parametry. Na takto sezónně očištěnou časovou řadu jsou poté aplikovány 

výsledky exponenciální vyrovnání, které již bylo dříve provedeno. 

 

 

5.2. Předpověď časové řady pomocí vybraných modelů 
 

Vhodné modely časové řady jsou identifikovány, přičemž dále je proveden konkrétní výpočet denních 

předpovědí na 10 dnů za pomoci těchto vybraných modelů. 

 
Předpovědi jsou provedeny z originální časové řady, a to pro modely ARIMA (1,0,0) a ARIMA (2,0,0). 

Dále jsou pak jejich výpočty rovněž uskutečněny z časové řady prvních diferencí, a to konkrétně pro 

modely ARIMA (1,1,0), ARIMA (2,1,0), ARIMA (0,1,1) a ARIMA (1,1,1). 
 

 

5.3. Výsledky předpovědí časové řady - Srovnání se skutečností 
 

V tabulce 18 jsou pak pro větší přehlednost shrnuty již pouze výsledky v podobě předpovědí cen 
burzovního produktu F PXE BL – CAL 13 dle konkrétního modelu a dle příslušného dne, ke kterému 

byla předpověď provedena. 

 

Z dat v této podobě je poté provedena komparace všech předpovědí. S ohledem na to, že se jedná o ceny 

jednotkové, tedy EUR/MWh, je z těchto výsledných predikovaných cen dle daného modelu ARIMA 

vypočten aritmetický průměr, který slouží jako referenční pro srovnání s cenami burzovního produktu F 
PXE BL – CAL 13, jež byly skutečně obchodovány v časovém rozmezí od 1.1.2013 do 10.1.2013. 
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Tab. 18 – Predikce časové řady F PXE CZ BL – CAL 13 dle použitého modelu ARIMA  

 

číslo 

případu 

(den) 

Předpověď dle daného modelu 

Na původní řadu Na řadu prvních diferencí 

ARIMA (1,0,0)            

[ AR (1) ] 

ARIMA (2,0,0)            

[ AR (2) ] 

ARIMA (1,1,0)            

[ AR (1) ] 

ARIMA (2,1,0)            

[ AR (2) ] 

ARIMA (0,1,1)           

[ MA (1) ] 

ARIMA (1,1,1)         

[ ARMA (1,1) ] 

759 43,80691 43,80987 43,78315 43,78487 43,78306 43,78015 

760 43,81382 43,82182 43,76720 43,77074 43,76715 43,76540 

761 43,82072 43,83382 43,75127 43,75450 43,75125 43,74914 

762 43,82762 43,84581 43,73534 43,73815 43,73534 43,73332 

763 43,83452 43,85779 43,71941 43,72191 43,71943 43,71738 

764 43,84141 43,86976 43,70348 43,70569 43,70352 43,70147 

765 43,84830 43,88172 43,68755 43,68946 43,68761 43,68555 

766 43,85519 43,89366 43,67162 43,67323 43,67170 43,66964 

767 43,86207 43,90560 43,65569 43,65700 43,65579 43,65372 

768 43,86894 43,91752 43,63977 43,64077 43,63989 43,63780 

 
 

V tabulce 19 je pro konečné srovnání provedena komparace aritmetických průměrů cen burzovního 

produktu F PXE BL – CAL 13 predikovaných za pomocí modelů ARIMA a skutečných cen, za které 
byl tento produkt reálně obchodován ve sledovaném období od 1.1.2013 do 10.1.2013. 

 

Vzhledem k tomu, že na PXE bylo fyzicky obchodováno pouze ve dnech 2.1., 3.1., 4.1, 7.1., 8.1., 9.1. a 
10.1. roku 2013, je takto srovnáno pouze sedm hodnot, jež byly ekvivalentní. 

 

Ze srovnání výsledných cen predikovaných a skutečných, jež jsou uvedeny v tabulce 19 pak plyne, že 
predikce se od skutečnosti lišila jen minimálně, přičemž ceny burzovního produktu F PXE BL – CAL 

13 skutečně v reálu klesaly, tak jak bylo predikováno.  

 
Koncoví zákazníci, účastnící se modelového výběrového řízení na dodávku elektřiny v tendru „VD 

2013“, požadovali třídenní platnost nabídky, tedy v časovém rozmezí od 2.1.2013 do 4.1.2013 

pracovního dne. Predikce vycházející z dat časové řady cen burzovního produktu F PXE BL – CAL 13 
potvrdila, že platnost nabídky je možné efektivně a bez rizika v požadovaném časovém intervalu ze 

strany obchodníka dodržet. 

 
Tab. 19 – Srovnání predikce časové řady F PXE CZ BL – CAL 13 se skutečností 

 

Obchodní den 

PXE 

Predikce ARIMA Skutečnost 

Aritmetický průměr 

cen z výsledků všech 

modelů 

Aritmetický průměr 

zavíracích cen PXE 

2.1.2013 43,78 43,77 

3.1.2013 43,78 43,77 

4.1.2013 43,77 43,76 

7.1.2013 43,75 43,74 

8.1.2013 43,74 43,73 

9.1.2013 43,73 43,72 

10.1.2013 43,72 43,69 
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6.   Závěr 
 

Při zpracování této disertační práce jsem vycházel z poznatků, které jsem získal a stále získávám při 
svém dlouholetém aktivním působení u několika obchodníků s elektrickou energií v České republice. 

 

Cílem bylo nalézt nový způsob, jak efektivněji a přesněji vytvořit zajímavou a vhodnou nabídku na 
dodávku elektrické energie vybraným koncovým zákazníkům. Nabídku, která by zákazníkovi co nejvíce 

vyhovovala jak po stránce nabízené ceny, tak i platebních podmínek a struktury nabízených produktů. 

Přitom by však tento nový způsob ocenění nabídl obchodníkovi s elektřinou konkurenční výhodu oproti 
firmám, jež se v toto segmentu trhu rovněž jako obchodníci v současnosti exponují. 

 

V teoretické části práce jsem se pokusil kromě teoretických přístupů a použitého matematického aparátu 

co možná nejdetailněji popsat problematiku trhu s elektrickou energií v České republice. Jednak 

z hlediska subjektů, které jsou na něm aktivní, tak i z hlediska mechanismů, jež jsou pro něj určující. 

Rovněž jsem se zaměřil na detailní popis struktury ceny za dodávku elektrické energie jako takové, s 
cílem popsat vlivy, které ovlivňují jak výši její distribuční složky (regulované), tak i složky silové 

(neregulované). 

 
Důvodem byla především skutečnost, že fungování  trhu s elektřinou pro koncové zákazníky, není 

v literatuře detailně popsáno. Pochopit tedy všechny zákonitosti, za kterých dochází k tvorbě konkrétní 

nabídkové ceny pro koncového zákazníka, je pro kohokoliv, kdo se aktivně neúčastní obchodu 
s elektrickou energií, velmi složité. 

 

V praktické části této práce jsem se při tvorbě tohoto nového modelu ocenění snažil nejdříve 

kvantifikovat míru závislosti ceny elektrické energie obchodované na PXE na pohybu cen vybraných 

energetických komodit. Na základě zjištěných výsledků pak byla provedena aplikace těchto závěrů na 

tvorbu nového modelu ocenění dodávky elektrické energie koncovým zákazníkům, jež zohledňuje jak 
sezónní výkyvy ve spotřebě elektřiny, tak i relevantnější rozdělení cen do VT a NT. 

 

Dále byl proveden výběr a specifikaci vhodných kritérii, které by měli zefektivnit obchodníkovo  
rozhodování při tvorbě výsledné nabídky na dodávku elektřiny koncovému zákazníkovi. Za pomoci 

vhodně vybrané metody MCA jsem pak stanovil způsob vyčíslení obchodníkovi marže na základě 

zvolených kritérií tak, aby byl maximálně potlačen subjektivní faktor rozhodování a výsledná obchodní 
marže byla pro potřeby nabídky na dodávku elektřiny koncovému zákazníkovi ušita na míru. 

 

V poslední fázi práce pak byla provedena předpověď cenového vývoje futures kontraktu F PXE CZ BL 

– CAL 13 na prvních deset dnů roku 2013 s využitím matematického aparátu pro zpracování a predikci 

finančních časových řad. Parametry vhodné pro predikci byly získány za pomoci stacionárního procesu, 
a to konkrétně ARIMA, AR a MA, přičemž se jednalo o jejich první a druhé řády, případně kombinace 

těchto řádů. Poté byly tyto procesy podrobeny testům s využitím autokorelační reziduální funkce, kdy 

bylo cílem zjištění, zda dané hodnoty odpovídají skutečným mezím. Za pomoci parametrů, jež byly 
získány těmito procesy pak byla provedena předpověď této časové řady. Výstupy byly srovnány se 

skutečností, která byla již v době dokončení této disertační práce známa. 

 
Veškeré výše popsané postupy pak byly aplikovány na podmínky modelového výběrové řízení na 

dodávku elektřiny koncovým zákazníkům, disponujícími odběry na hladině VN a NN, s názvem „VD 

2013“.  
 

Volba vzorku podniků, které byly součástí tohoto modelového výběrového řízení byla podřízena cílům 

disertační práce, kdy bylo snahou vybrat takové koncové zákazníky, jejichž struktura odběru elektrické 
energie by reprezentovala co možná nejširší rozmanitost forem spotřeby elektřiny, s níž je možno na 

trhu s touto komoditou setkat. Jsou zde proto zastoupeny odběry s velkým rozdílem mezi spotřebou 
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špičkovou a spotřebou mimo špičku, dále pak podniky se striktně sezónním profilem spotřeby elektřiny, 

a rovněž pak i koncoví zákazníci s významným podílem odběrů na hladině nízkého napětí. 

 

Z tohoto hlediska pak nebylo ocenění provedeno pouze pro hutní průmyslové podniky, nýbrž i pro 
podniky ostatní, ať už z výrobní či nevýrobní sféry. Charakter spotřeby je totiž ve většině případů velmi 

podobný, z čehož pak vyplývá, že pokud by byl nový oceňovací model testován pouze na určitém 

specifickém vzorku průmyslových podniků s velmi blízkou strukturou odběru, pak by komparace 
stávajícího a nového způsobu ocenění neměla patřičnou vypovídající hodnotu. 

 

Velikost a rozsah vzorku podniků, zvolených pro potřeby této disertační práce, je z výše uvedených 
důvodů, a rovněž na základě praktických zkušeností ze skutečných výběrových řízení pro srovnání obou 

oceňovacích modelů zcela vyhovující. 

 

Právě v současné době, kdy jsou české průmyslové podniky doslova drceny neustále se zvyšujícími se 

cenami elektrické energie, je pro významnou většinu z nich vhodně načasovaný nákup elektřiny, 
případně pak správná volba formy tohoto nákupu vpravdě existenční otázkou.  

 

Mnoho podniků již pravidelně sleduje situaci na burze a rovněž velmi často volí dosud zřídka používané 
formy nákupu elektřiny jako je postupný nákup s použitím cenového koeficientu. Tato forma nákupu, 

která byla ještě donedávna vyhrazena pouze velkým odběratelům, se nyní stává u menších zákazníků 

často preferovanou alternativou, neboť v současné době kdy klesají ceny silové elektrické energie na 
burzách, eliminuje riziko špatného načasování nákupu elektřiny. 

 

Tyto skutečnosti pak vytváří velký tlak na všechny účastníky trhu s elektřinou pro koncové zákazníky, 
kde už není prostor pro nápravu špatných rozhodnutí. 

 

Proto byla v disertační práci provedena ve finále komparace výsledků dosavadního způsobu ocenění 
s nově navrženým oceňovacím modelem, přičemž byla vyčíslena ztráta obchodníka a úspora pro 

zákazníka plynoucí z aplikace nově navrhovaného oceňovacího modelu. 

 

Z výsledků lze usuzovat, že použití nového způsobu ocenění je pro obchodníka ve všech ohledech 

opravdovým přínosem a přináší mu skutečně měřitelnou výhodu nad konkurencí. 

 
Použití vhodného oceňovacího modelu představuje v současnosti, kdy na trhu s elektrickou energií pro 

koncové odběratele zuří mezi dodavateli boj o získání nových zákazníků, a taktéž i o udržení těch 

stávajících v zásadě klíčový faktor jejich úspěchu. 
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