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Anotace 

Práce obsahuje popis procesu obchodování s elektřinou v ČR v návaznosti na možné 

nasazování paroplynové elektrárny do provozu podle vývoje cen elektřiny, zemního plynu 

a povolenek CO2. V úvodní části je popsán princip výroby elektřiny v paroplynové 

elektrárně, s důrazem na nejdůležitější části technologie. 

Další část se věnuje rozboru cen elektřiny, zemního plynu a povolenek CO2 v letech 

2010 – 2014 a vysvětluje způsob obchodování s těmito komoditami. 

Poslední kapitola řeší otázku, kdy a za jakých podmínek je provoz paroplynové 

elektrárny rentabilní. 

 

Klíčová slova: emisní povolenky CO2, trh s elektrickou energií, zemní plyn, obchodování 

paroplynová elektrárna. 

 

Annotation 
 

The thesis contains the trading process description with electricity in the Czech 

Republic with relation to combined cycle power plant operation and with relation to 

progress of the electricity, natural gas and CO2 emission permit prices. In the first part is 

described the electricity generation in combined cycle power plant with focus on main 

technologies. The next part is addressed to the electricity, natural gas and CO2 emission 

permit price analysis between the years 2010 and 2014. And also explains the trading with 

these commodities. Last part solves the question when and in which conditions are 

profitable for combined cycle power plant operation.   

 

Keywords: CO2 emission permit, electricity market, natural gas, trading, combined cycle 

power plant 
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Seznam použitých zkratek 

CH4 Metan 

CNCG Cena energie plynu na následující plynárenský den 

CO Oxid uhelnatý 

CO2 Oxid uhličitý 

CZK Mezinárodní zkratka měnové jednotky České republiky 

ČNB Česká národní banka 

ČR Česká republika 

ČSN Česká technická norma 

EEX European Energy Exchange (Evropská Energetická Burza) 

EF Emisní faktor 

EIA Environmental Impact Assessment (posouzení vlivu na životní prostředí) 

EPEX Evropský operátor trhu s elektřinou 

EOH Ekvivalentní operativní hodiny (používají se pro výpočet opotřebení GT) 

ERÚ Energetický regulační úřad 

EU Evropská unie 

EUR Společná evropská měna EURO 

EUA Emisní povolenka CO2 

EU ETS Evropský systém obchodování s emisemi 

GT Gas turbine (plynová turbína) 

N2 Dusík 

NAP Národní alokační plán 

NCG Natural Gas Spot (cena za 1 MW zemního plynu) 

NOx Oxidy dusíku 

NT Nízký tlak 

MS Multishaft (vícehřídelové uspořádání paroplynového zdroje) 

OTE Operátor trhu s elektřinou 

PPC Paroplynový cyklus 

SO2 Oxid siřičitý 

ST Střední tlak 

TG Parní turbína 

VT Vysoký tlak 
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1 ÚVOD 

Jedním ze základních problémů dnešního energetického trhu jsou vysoká regulatorní 

rizika, která vytvářejí rychlé změny evropské legislativy a nestabilní tržní signály vyvolané 

řadou tržních deformací a prosazováním nereálných politických cílů v oblasti životního 

prostředí. Již v dnešní době je pravděpodobné, že v příštích deseti letech budou chybět 

stabilní zdroje dodávek elektrické energie. Pro zajištění energetické bezpečnosti, stability a 

soběstačnosti je nutné zajistit dostatek výrobní kapacity a její vhodný mix. Největší podíl 

na nestabilním trhu s elektrickou energií má výrazná podpora obnovitelných zdrojů 

energie, v důsledku které došlo k narušení stability a bezpečnosti dodávek tím, že v dnešní 

době nejsou rentabilní investice do zdrojů na výrobu elektřiny, které nemají zaručenou 

podporu státu. Proto dnes investoři vyhledávají výstavbu zdrojů s dotovanými cenami. 

Vývoj v oblasti energetiky nyní směřuje k nevyrovnanému zdrojovému mixu, při kterém 

hrozí v budoucnu rizika nestability a bezpečnosti dodávek energie. 

Závěry práce jsou ovlivněny situací z posledních 10 let, kdy došlo k liberalizaci a 

propojení trhu s elektřinou a plynem v Evropské unii a k vytvoření prostředí vzájemné 

závislosti, ve kterém prakticky žádná energetika členského státu Evropské unie nemůže 

fungovat izolovaně od ostatních. 

Práci jsem zpracoval z pohledu výrobce elektrické energie v České republice, který má 

ve svém výrobním portfoliu paroplynovou elektrárnu. Před provozovatelem leží zásadní 

otázka. Kdy a jak provozovat elektrárnu, aby vyráběla nejvíce právě v obdobích s nejvyšší 

cenou a zároveň splnila veškeré omezující podmínky výroby? Právě na tuto otázku ve své 

práci odpovím. 

Cena silové elektřiny a zemního plynu jako paliva ovlivňuje predikci zásadním 

způsobem, ale další vliv má i cena povolenek CO2. 

Elektrická energie má jednu velmi významnou nevýhodu a to, že ji nelze vyrábět na 

sklad. Výroba a spotřeba probíhají současně. Spotřeba se neustále mění a tím se mění i její 

cena. 
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Cílem práce je tedy vytvořit možnou optimální roční predikci provozu elektrárny, kdy 

a za jakého vývoje cen elektrické energie a zemního plynu je možné provozovat tento zdroj 

rentabilně. 

Výstupem je prognóza, která je založená na třech zásadních aspektech, a to na vývoji 

cen silové elektřiny, povolenek CO2 a cen zemního plynu. Většina vybudovaných 

paroplynových elektráren na území Evropské unie se neprovozuje, jelikož provoz při 

dnešních tržních podmínkách je nerentabilní. 
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2 CHARAKTERISTIKA PAROPLYNOVÉ ELEKTRÁRNY 

Paroplynová elektrárna pracuje na principu kombinovaného cyklu, který se realizuje 

kombinací dvou tepelných oběhů – Braytenova (oběh plynové turbíny) a Rankin-Clausiova 

(oběh parní turbíny). Tím je dosaženo maximálního využití tepla uvolněného při spalování 

zemního plynu. Graf č. 1 tento cyklus zobrazuje. 

 

 

Graf  1 -  termodynamický cyklus 

Zdroj: [1] 
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Paroplynový cyklus je založen na využití plynové turbíny jako spalovacího zařízení, ve 

kterém se chemická energie obsažená v palivu přeměňuje na energii tepelnou a na rozdíl 

od konvenčního spalovacího kotle také na energii mechanickou. Podle způsobu využití 

spalin z plynových turbín tyto energetické zdroje pracují ve dvou uspořádáních, a to v 

jednoduchém a kombinovaném cyklu. V jednoduchém cyklu spaliny z výstupu spalovací 

turbíny nejsou dále využívány. V kombinovaném cyklu spaliny jsou dále využívány v 

parovodním okruhu. Dále popisuji jen zařízením, které pracuje v kombinovaném cyklu, 

který má vyšší účinnost. 

Palivo je spalováno v jedné nebo dvou plynových turbínách, jejichž generátory 

vyrábějí elektrickou energii. Odpadní teplo obsažené ve spalinách vystupujících z 

plynových turbín je využíváno jako zdroj tepla pro kotle na odpadní teplo, které vyrábějí 

páru pro parní turbínu, jejíž generátor vyrábí další část celkového výkonu elektrické 

energie paroplynového cyklu. Parametry páry jsou srovnatelné s parametry podkritických 

klasických uhelných elektráren, tj. teplota přehřáté páry se pohybuje kolem 550 °C. Parní 

turbína pracující s párou těchto parametrů je běžného provedení s kondenzátorem. Celkové 

zapojení se odlišuje pouze tím, že není realizována vysokotlaká a nízkotlaká regenerace, 

protože nepřispívá ke zlepšení termické účinnosti cyklu. 

Kotel na odpadní teplo je konstruován v třítlakém provedení s přihříváním, což je pro 

tyto velikosti zdroje standardní řešení, které zajišťuje maximální účinnost při přiměřených 

investičních nákladech. Pro maximální využití tepla ve spalinách jsou posledními 

výhřevnými plochami kotle nízkotlaký ekonomizér a výměník předehřevu kondenzátu před 

vstupem do napájecí nádrže. 

Kondenzát vystupující z kondenzátoru parní turbíny je čerpán kondenzátními čerpadly 

prvního stupně přes zařízení úpravy kondenzátu do sání kondenzátních čerpadel druhého 

stupně, které je dále čerpají do kotle, kde se předehřeje a pokračuje do napájecí nádrže, ve 

které proběhne jeho termické odplynění. Z napájecí nádrže čerpají vodu NT napájecí 

čerpadla do NT ekonomizéru. Z jeho výstupu je část napájecí vody vedena do NT 

výparníku a další do sání VT napájecích čerpadel s meziodběrem, která zásobují ST a VT 

část okruhu kotle. 

VT pára z kotle je přivedena do VT dílu parní turbíny, odkud se po částečné expanzi 

vrací jako vratná pára do kotle, kde se spojí se středotlakou párou, která se vyrábí v ST 
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části kotle, je přihřáta na teplotu blízkou teplotě VT páry a odvedena zpět na vstup do 

středotlaké části turbíny. Po další expanzi se spojuje s NT parou, je vedena do poslední 

části turbíny a expanduje do kondenzátoru. 

Kondenzátor parní turbíny je chlazen pomocí věžového okruhu s jednou chladící věží s 

přirozeným tahem. Graf č. 2 zobrazuje zjednodušené schéma paroplynové elektrárny.[1] 

 

 

Obr. 1     Paroplynová elektrárna 

Zdroj: [1] 

Vysvětlivky: M – generátor (motor), K – kompresor, S – spalovací komora, P1T – plynová turbína, ZK – 

spalinová klapka, PG – výměník tepla (kotel), P2T – parní turbína, KO – kondenzátor, RS – regulační stanice 

páry, KČ – kondenzátní čerpadlo, NN – napájecí nádrž, NČ – napájecí čerpadlo 

2.1 Plynová turbína 

Plynová turbína bývá uložena do kompaktní skříně, je vybavena vysoce účinným 

kompresorem, kde dochází ke stlačování vzduchu. Poté se v kruhové spalovací komoře 

opatřené hybridními hořáky mísí plynné palivo se vzduchem, kde se zapálí a hoří. 

Spalovací komora je opatřena v důsledku vysokých teplot, které dosahují teploty až 1500 

°C, keramickými tepelnými štíty. Díky nim jsou minimalizovány požadavky na chlazení 

vzduchem. V další části turbíny vytvářený horký plyn expanduje a roztáčí turbínu pomocí 

monokrystalických lopatek ze špičkových slitin doplněných keramickou vrstvou a vysoce 

účinným vnitřním chlazením lopatek a přemění tepelnou energii na mechanickou, pomocí 

které dochází jak k pohonu kompresoru, tak k pohánění generátoru, kde dochází k přeměně 
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mechanické energie na energii elektrickou. Nejnovější generace turbín je vybavena 

zabezpečeným hydraulickým řízením vůlí konců lopatek pro optimalizaci radiální vůle a 

dosažení maximálního výkonu. Kompresor má optimalizovaný tok a řízený difúzní profil 

pro účinnější provoz. Robustní provedení kompresoru vydrží i za podmínek nedostatečné 

či nadměrné rychlosti, a zajišťuje spolehlivý provoz turbíny i v sítích s výraznou fluktuací 

frekvence. Kruhová spalovací komora je vybavena hybridním hořákem s cylindrickými 

hořákovými nástavci a optimalizovaným tokem plynů, což umožňuje stabilní spalování s 

nízkou hladinou hluku. Lopatky prvního a druhého turbinového stupně musí vydržet 

vysoké tepelné namáhání, proto jsou vyrobeny z tepelně odolné slitiny, tuhnoucí v 

monokrystalické struktuře. Navíc jsou pokryty další keramickou vrstvou. Plynová turbína 

je spalovací motor s kontinuálním průtokem vzduchu a spalin.[1] 

 

 

Obr. 2     Plynová turbína řez 

Zdroj: [archiv ČEZ, a.s.] 
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2.2 Výměník na odpadní teplo z plynové turbíny 

Výměník je trojtlaký spalinový kotel na využití odpadního tepla z plynové turbíny, 

který má horizontální uspořádání jednotlivých topných tlakových systémů. 

Produkty spalování spaliny postupují z turbíny s vnitřním spalováním přes výstupní 

difuzor turbíny do vstupního kanálu spalinového kotle. V kotli spaliny předají své teplo 

teplonosnému médiu cirkulujícímu v jednotlivých topných plochách kotle. Na přívod a 

odvod plynů z plynové turbíny jsou použity spalinovody. Jsou navrženy a vyztuženy tak, 

aby zajišťovaly minimální tlakovou ztrátu a aby měly dostatečnou tuhost a těsnost. Na 

výstupu z kotle je umístněný železobetonový komín.[1] 

 

 

Obr. 3     Výměník tepla (kotel) 

Zdroj: [archiv ČEZ, a.s.] 
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2.3 Parní turbína 

Parní turbína je dvoutělesová, rovnotlaká, s jedním kombinovaným VT-ST dílem a 

jedním dvouproudovým NT dílem - pára NT dílem proudí na obě strany. Po provedené 

práci pára kondenzuje a je opět připravena v podobě kondenzátu na přehřátí v kotli, kam je 

kondenzát čerpán napájecími čerpadly. VT přehřátá pára se po vykonání práce ve VT dílu 

turbíny vrací zpět do kotle na přihřátí a poté je vedena do ST dílu turbíny. NT pára je do 

turbíny převedena převáděcími parovody z ST dílu, do kterých je zaústěna i NT pára 

vyrobená v kotli. Parní turbína má tedy tři vstupy páry: VT (přehřátá pára), ST (přihřátá 

pára) a NT pára. Výstup z NT dílů je vyveden do povrchového kondenzátoru, kde pomocí 

chladící vody dochází ke kondenzaci. Chlazení je provedeno pomocí mokré chladicí věže s 

přirozeným tahem.[1] 

 

 

Obr. 4     Parní turbína – detail VT/ST rotor 

Zdroj:[ archiv ČEZ, a.s.] 
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2.4 Rozvod a regulační stanice zemního plynu 

Pro paroplynový zdroj je nutné zajistit dopravu zemního plynu v požadovaném 

množství a o požadovaných parametrech z tranzitní soustavy zemního plynu ke spalovacím 

turbínám. 

Hlavními parametry zařízení jsou požadované množství plynu, jeho tlak a teplota, 

které jsou uvedeny níže. 

Maximální dopravované množství plynu: 190 000 m
3
∙h

-1
 

Minimální dopravované množství plynu: 3 000 m
3
∙h

-1
 

Maximální průtok plynu pro jednotlivé GT: 91 000 m
3
∙h

-1 

Vstupní tlak plynu na předacím místě: 41 až 63 Bar 

Výstupní tlak plynu na předacím místě: min 33 Bar 

Vstupní teplota plynu na předacím místě: 0 až 25 °C 

Výstupní teplota plynu na předacím místě: max. 130 °C 

Rozsah teplot prostředí: -25 až +50 °C 

 

Obr. 5     Rozvod zemního plynu 

Zdroj:[ archiv ČEZ, a.s.] 
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Regulační stanice zemního plynu slouží pro redukci tlaku plynu dodávaného z tranzitní 

soustavy na požadované parametry pro účely plynových turbín. 

Zařízení regulační stanice je navrženo ve dvouřadém provedení, každá řada na 100% 

výkon. V každé řadě je sekce filtrace, předehřevu plynu a regulace tlaku. Součástí strojního 

zařízení je i regulační řada pro účely vlastní spotřeby. 

 

Obr. 6     Regulační stanice zemního plynu 

Zdroj:[ archiv ČEZ, a.s.] 

 

Stanice předehřevu a filtrace zemního plynu slouží pro měření množství plynu, jeho 

předehřev na požadovanou teplotu a jemnou filtraci před vstupem do jednotlivých 

plynových turbín. 

Přívod plynu je po potrubním mostě, výstup předehřátého plynu je rovněž na potrubní 

most. V každé řadě je osazeno měření plynu s filtrací, výměníky tepla a jemné filtry, za 

kterými pokračuje potrubí v nerezovém provedení.  
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Obr. 7     Potrubní most – přívodní potrubí zemního plynu 

Zdroj:[archiv ČEZ, a.s.] 

 

Za provozu je plyn předehříván ve výměníku plyn/voda, pro najíždění je osazen 

výměník elektrický, dimenzovaný na průtok plynu 2×91 000 m
3
.h

-1
. 

Topným mediem je voda, dodávaná z kotle. Pro bezpečné oddělení topného media od 

plynu je navržen oddělovací okruh, takže topná voda z kotelny ohřívá vodu ve výměníku 

voda/voda, která předehřívá plyn ve výše uvedeném výměníku plyn/voda. 
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Obr. 8     Předehřev a filtrace zemního plynu 

Zdroj:[ archiv ČEZ, a.s.] 

 

Potrubí mezi stanicí předehřevu a jemné filtrace a plynovými turbínami je vedeno 

částečně po potrubních mostech, částečně po střeše hlavního výrobního bloku. Jedná se o 

dva samostatné plynovody z nerez oceli, pro každou plynovou turbínu jeden, izolované 

proti ztrátě tepla a podtápěné samoregulačním topným kabelem pro udržení teploty plynu 

na požadované hodnotě při odstávce. Oba plynovody jsou vedeny v souběhu.  

Trasa plynovodů začíná výstupy potrubí ze stanice předehřevu a jemné filtrace na 

potrubním mostě. Dále jsou plynovody vedeny nad úrovní terénu po ocelové mostní 

konstrukci a dále po střeše haly hlavního výrobního bloku až k napojení na plynové 

turbíny.[1]  
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2.5 Řídicí systém 

Nejrozšířenější řídicí systém v Evropě je u paroplynových elektráren SPPA-T3000
1
, 

který se skládá ze tří úrovní – operátorská úroveň, sestávající z aplikační sběrnice a 

operátorských, resp. inženýrských a diagnostických stanic; dále aplikační úroveň, do které 

patří aplikační server tvořící centrální jádro systému a zabezpečující distribuci a archivaci 

dat mezi oběma ostatními úrovněmi; a konečně automatizační úroveň sestávající s 

automatizačních procesorů. 

 
 

Obr. 9     Hardwarová architektura systému SPPA-T3000 

Zdroj:[archiv ČEZ, a.s.] 

 

Individuálně konfigurovatelná pracoviště operátorů zajišťují optimální konfiguraci 

dozorny i personalizovaných pracovišť: 

- Přístup k veškerým údajům z jednoho pracoviště, omezený pouze přístupovými právy. 

- Přizpůsobitelné nabídkové lišty (menu), úprava i obsah oken. 

                                                
 
1
 SPPA T3000 - řídicí systém Siemens 
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- Náhled při spuštění specifický pro daného uživatele, konfigurace oken, oblíbené 

položky, filtry a možnost uložit uživatelská nastavení a konfigurace obrazovky jako 

výchozí nastavení po přihlášení. 

- Přizpůsobitelný náhled u všech typů dat - např. hodnoty procesu, diagnostika, 

archivované hodnoty a alarmy.[1] 
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3 VÝVOJ CEN VYBRANÝCH KOMODIT ZA SLEDOVANÉ 

OBDOBÍ 

V kapitole je popsán a zhodnocen vývoj cen v období let 2010 – 2014. Pro účely práce 

je popsán vývoj cen povolenek CO2 ve sledovaném období, vývoj cen zemního plynu a 

vývoj cen elektrické energie. 

Obchodování s povolenkami CO2 se řídí směrnicí Evropského parlamentu a rady 

2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na 

emise skleníkových plynů. 

Obchodování se zemním plynem probíhá na evropském burzovním trhu každý 

pracovní den. 

Obchodování s elektřinou je nesložitější. Ceny se mění každou hodinu a obchody se 

uzavírají i na několik let dopředu. Systém obchodování je velice složitý, ale pro výsledky 

bakalářské práce není nutné zabývat se všemi způsoby obchodování. Je důležité vymezit 

časové pásmo, kdy je výhodné nasadit paroplynový zdroj. 

Pod slovem Spread
2
 se v obchodě s elektrickou energií rozumí rozdíl mezi dvěma 

hodnotami cen. Těchto rozdílů se rozeznává celá řada. Jedná se o rozdíly cen produktů v 

čase. Příkladem je rozdíl mezi pásmy jednotlivých následujících týdnů, měsíců, kvartálů i 

let. Další velmi sledované Spready vyjadřují rozdíl stejných produktů s plněním ve stejné 

době, avšak s dodávkou v jiných zemích. Česká republika vyváží většinou elektřinu do 

Německa, tedy platí denně za exportní přenosovou kapacitu, a proto logicky i pásmo 

příštího roku se obchoduje v Čechách pod německou cenou právě proto, aby byla 

zohledněna cena přenosových kapacit.  

Spready, nevyjadřují rozdíly mezi různými produkty, ale souvisí přímo s výrobou 

elektrické energie. Pokud vlastník elektrárny chce jejím provozováním vydělat, tak musí 

výtěžkem z prodeje elektrické energie pokrýt náklady na výrobu. Rozdíl nákladů na palivo 

a výnosů z prodeje elektrické energie se nazývá u plynových elektráren Sprak Spread. 

                                                
 
2
 Spread - rozdíl mezi dvěma hodnotami cen produktů v čase 
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Pokud se do nákladů na výrobu započítá i cena emisní povolenky, hovoří se u plynových 

elektráren o Clean Spark Spreadu. 

3.1 Povolenky CO2 

Obchodování s povolenkami se řídí směrnicí Evropského parlamentu a rady 

2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na 

emise skleníkových plynů. 

Obchod s emisními povolenkami zavedla Evropská unie jako reakci na neustále se 

zvyšující koncentraci plynů, které způsobují skleníkový efekt a tím i globální oteplování. 

Počínaje rokem 2005 začalo přidělování povolenek CO2. Každá země dostává svůj příděl 

emisních povolenek, které rozdělí mezi emitenty, což je stanoveno v dokumentu, který se 

jmenuje Národní alokační plán pro obchodování s emisemi skleníkových plynů - NAP
3
. 

Každá země má možnost své povolenky prodat nebo spotřebovat. Jednou za rok proběhne 

vyúčtování, při kterém musí mít každý emitent dostatek povolenek na pokrytí své spotřeby. 

Každý rok se počet rozdaných povolenek snižoval. První snížení proběhlo v letech  

2005 - 2007, druhé v letech 2008 - 2012. V těchto prvních dvou NAPech rozhodovaly státy 

o počtu přidělených povolenek, od roku 2013 to je čistě v pravomoci Evropské unie. V 

prvních dvou NAPech bylo jen minimum povolenek prodáváno v aukcích, od roku 2013 to 

je již většina.  

Každá emisní povolenka umožňuje vlastníkovi vypustit do ovzduší 1 tunu CO2. 

Největšími emitenty v ČR jsou kondenzační elektrárny, chemické závody, provozy na 

zpracování oceli, skla, papíru a keramiky. Základní myšlenkou systému EU ETS
4
 a vlastně 

ideálním případem vývoje v produkci emisí u provozovatelů je to, že některá zařízení, 

jejichž náklady na snížení emisí (využití nejefektivnějších výrobních technologii, jiných 

zdrojů produkujících méně CO2, investicemi do technologií na zachytávání skleníkových 

plynů) jsou relativně nižší, podniknou příslušná opatření, a tak jim vznikne přebytek 

povolenek, které mohou se ziskem prodat jiným provozovatelům. Jiná zařízení, pro která 

jsou náklady na ekologičtější provoz vyšší, případně nemají jistotu návratnosti investic v 

budoucnu, mohou zvolit strategii nákupu dodatečných povolenek, pokud mají za to, že se 

                                                
 
3
 NAP - národní alokační plán 

4
 EU ETS - Evropský systém obchodování s emisemi 
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jim takový postup vyplatí. Celkově dojde k redukci emisí, a to tam, kde je to z hlediska 

nákladů nejefektivnější. ČR si vyjednala výjimku, podle níž mohou uhelné elektrárny a 

teplárny získávat část povolenek zdarma i po roce 2013, kdy začala nová fáze obchodování 

na evropském uhlíkovém trhu (EU ETS). Takto získané prostředky, ale musí využívat na 

modernizaci, diverzifikaci a ekologizaci výroby elektřiny. Takovému způsobu využití 

prostředků z prodeje povolenek CO2 se říká derogace. 

V následující tabulce 1 je uveden přehled největších společností v ČR spadajících do 

3. fáze evropského systému obchodování s emisemi. 

Tabulka  1 -  Subjekty spadající do 3. fáze EU ETS v ČR (mil. Kč) 

Společnost Nahlášené investice 

Tržní hodnota derogačních 

povolenek 

Investice nad 

povinnou výší 

ČEZ 74 526 31 460 43 066 

Elektrárny 

Opatovice 11 646 1 770 9 875 

United Energy 9 729 673 9 055 

Alpiq Generation 8 613 1 030 7 583 

AES Bohemia 5 500 241 5 259 

Sokolovská uhelná 7 400 2 577 4 822 

Plzeňská energetika 5 001 348 4 653 

Energotrans 4 474 1 126 3 348 

Dalkia ČR 4 216 1 465 2 752 

Plzeňská 

teplárenská 2 750 397 2 353 

Teplárny Brno 2 343 88 2 255 

Zdroj:[11] 

 

Paroplynové elektrárny mají oproti klasickým uhelným elektrárnám výhodu v tom, že 

emitují desetinové množství emisí CO, NOx a zanedbatelné množství tuhých 

znečišťujících látek a SO2. Emise CO2 jsou zhruba třetinové ve srovnání s hnědouhelnými 

elektrárnami. U paroplynových elektráren se kontinuálně měří jen emise CO a NOX, které 

se pohybují v hodnotách do 40 mg/Nm
3
. Emise tuhých znečišťujících látek a SO2 se 

ověřují dvakrát ročně při jednorázových měřeních, jelikož při spalování zemního plynu 

vznikají jen stopová množství těchto látek. Pro stanovení množství CO2 v zemním plynu je 

nutné stanovit emisní faktor, viz kap. 3.1.1, pokud již nejsou dodavatelem zemního plynu 

deklarovány parametry výhřevnosti a obsahu uhlíku. V roce 2014 se průměrná cena jedné 

povolenky CO2 obchodovala za 7 EUR/t CO2. 

Vývoj ceny povolenek CO2 v letech 2010 – 2014 je zobrazen na následujícím grafu. 
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Graf  2 -  vývoj ceny povolenky CO2 

Zdroj: [6] 

3.1.1 Stanovení emisního faktoru u zemního plynu 

Pro stanovení množství CO2 v zemním plynu je nutné stanovit emisní faktor (dále jen 

EF). U zemního plynu, pokud nejsou dodavatelem přímo deklarovány ekvivalentní 

parametry výhřevnosti Q r

ZPv  [MJ/kg] a obsahu uhlíku Czp [kg/kg] vztažené k 1 kg paliva, je 

nutno vycházet z obvykle dostupných údajů složení a výhřevnosti vztažených k objemu 1 

m
3
 daného plynu. 

Pro stanovení hmotnostního podílu uhlíku Czp [kg/kg] lze dle ČSN 07 0302 použít 

vztah: 

)(
011,12

2 CmHnCOCO

sm

ZP m
M

C   , kde  

iiSm MM 
 [kmol/kg] je molární hmotnost směsi plynu,  

i  značí objemovou koncentraci dané složky i v zemním plynu  

iM  [kmol/kg] je molární hmotnost složky i dle následující tabulky: 
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Tabulka  2 -  Molární hmotnosti [kmol/kg] vybraných složek zemního plynu 

složka molární hmotnost [kmol/kg] 

CH4 16,042 

C2H6 30,068 

C3H8 44,094 

C4H10 58,120 

CO2 44,010 

CO 28,010 

N2 28,013 

O2 32,000 

Zdroj: [archiv ČEZ, a.s.] 

Deklarovanou „objemovou“ výhřevnost plynu Q r

ZPv
 [MJ/m

3
] při znalosti příslušné 

hustoty ρzp [kg/m3] lze přepočíst na „hmotnostní“ výhřevnost Q r

ZPv  [MJ/kg] pomocí 

vzorce: 

ZP

r

ZPvr

ZPm

Q
Q




 

Pro výpočet emisního faktoru EF [tCO2/TJ] lze použít standardní vzorec: 

r

ZPm

ZP

Q

C
EF  3667

 

Orientační hodnota EF pro zemní plyn je asi 50 t CO2/TJ.[9] 

3.2 Zemní plyn 

Zemní plyn je využíván jako palivo pro plynové turbíny. Ve střední Evropě se pomocí 

sítí plynovodů spaluje z větší části zemní plyn dopravený z Ruska, který je směsí plynů 

uvedených v tabulce č.3 

  



Martin Borovský:  Vliv ceny zemního plynu, elektrické energie a emisních povolenek CO2 na možnost 

provozu paroplynové elektrárny 

2015  20 

Tabulka  3 -  Složení zemního plynu 

Složka % podíl 

CH4 metan 97,54 

C2H6 etan 1,17 

C3H8 propan 0,27 

C4H10 izobutan 0,05 

C5H12 izopentan 0,02 

CO2 oxid uhličitý 0,09 

N2 dusík 0,8 

Zdroj: [6] 

3.2.1 Charakteristika zemního plynu 

Zemní plyn je směs plynných uhlovodíků, zejména metanu CH4 a dalších plynů, jako 

je vodík, dusík, oxid uhličitý, sirovodík a inertní plyny. Ve směsi z více než 50 % 

převažuje metan.  

V surové těžbě bývá určitá příměs ropy, vody a písku. V ČR jsou rozlišovány 

3 základní druhy zemního plynu - suchý, vlhký a plyn se zvýšeným podílem inertních 

složek. Suchý plyn obsahuje 98 -99 % CH4, vlhký plyn obsahuje 85 - 95 % CH4 a příměs 

uhlovodíků a plyn se zvýšeným podílem inertních složek obsahuje 50 - 65 % CH4, přes 

10 % N2 a přes 20 % CO2.  

Prokázané světové zásoby zemního plynu se pohybují kolem 185 tril. m
3
. Největší 

podíl ověřených zásob se nalézá na území Ruska (přes 23 %), Íránu (16 %) a Kataru (téměř 

14 %), poměrně značné jsou i na území Saúdské Arábie a Turkmenistánu (cca 4 %), 

Spojených arabských emirátů a USA (obě přes 3 %), Nigérie a Venezuely (cca 3 %) a 

Alžírska (zhruba 2,5 %).  

Perspektivním zdrojem by mohl být pevný metan v podobě takzvaného hydrátu. 

Obvykle se vyskytuje v sedimentech oceánského dna nebo v permafrostu
5
. Jeho získávání 

však dosud není zcela technologicky i ekonomicky vyřešeno.  

Dalšími novými zdroji zemního plynu jsou zadržený plyn v horninových rezervoárech 

s nízkou propustností a břidličný plyn ve zdrojových polích. Tyto zdroje jsou studovány v 

                                                
 
5
 Permafrost je trvale nebo dlouhodobě zamrzlá půda polárních a subpolárních oblastí. 
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USA, Kanadě, Evropě, Asii i Austrálii. V USA podle EIA v roce 2008 vytěžili  

57,3 mld. m
3
 břidličného plynu vesměs v Texasu, což představovalo 9,5 % podíl na 

celostátní těžbě zemního plynu USA v tomto roce.  

K zemnímu plynu lze zařadit i většinou karbonský plyn emitovaný z uhelných ložisek. 

Karbonský plyn je tvořen z 90 až 95 % metanem. Jeho obsah v tuně uhlí kolísá od 0 do 

25 m
3
 v závislosti na stupni prouhelnění a hloubce uložení.  

Zemní plyn je spolu s ropou a uhlím jedním z hlavních světových přírodních paliv. Je 

všestranným zdrojem energie, nejčastěji je používán k topení a výrobě elektřiny. 

Ložiska a zdroje v ČR jsou soustředěna na jižní i severní Moravě. Jsou vázána na 

geologické jednotky Západních Karpat a jihovýchodní svahy Českého masivu, kde jsou 

většinou spjata s ropou. Na severní Moravě jsou vázána i na uhelné sloje hornoslezské 

pánve. 

Ložiska zemního plynu, geneticky svázaná se vznikem ropy, jsou v moravské části 

vídeňské pánve. Ložiska ropy jsou soustředěna převážně do centrální části pánve, ložiska 

plynu převažují v oblastech okrajových.  

Nové zdroje zemního plynu byly vyhledány zejména v oblasti Prušánek většinou 

pomocí 3D seismiky
6
. Další průzkum po těchto pozitivních výsledcích se soustředí na 

analogické typy ložiskových struktur. Největší vytěžená ložiska zemního plynu z těžebních 

polí Hrušky a Poddvorov byla využita jako podzemní zásobníky plynu Tvrdonice a Dolní 

Bojanovice. 

Za perspektivní oblast je považována oblast karpatské předhlubně a jihovýchodních 

svahů Českého masivu. Mezi dosud největší nalezená ložiska náleží Dolní Dunajovice a 

Horní Žukov.  

Na ložisku Dolní Dunajovice tvoří metan 98 %, naproti tomu na ložisku Kostelany-

západ je to jen 70 % metanu.  

Nemalé zásoby jsou vázány v plynových čepicích ložisek s těžkou ropou Ždánice-

miocén a Kloboučky.  

                                                
 
6
 3D seizmika je generování seismických vln, které se po průchodu a odražení v horninovém prostředí na 

povrchu měří. 
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V současnosti probíhá intenzivní hledání nové technologie těžby, která by umožnila 

ekonomicky odtěžit nejen část zásob těžké ropy, ale i zemního plynu vázaného v plynových 

čepicích.  

Průzkumem (především použitím technologie 3D seismiky) byly objeveny nové zdroje 

zemního plynu především v oblasti Poštorné. Na základě těchto pozitivních výsledků se bude 

další průzkum soustřeďovat na analogické typy ložiskových struktur.  

Ložiska zemního plynu Dolní Dunajovice a Uhřice jsou druhotně využívány jako 

podzemní zásobníky plynu.  

Na severní Moravě mezi Příborem a Českým Těšínem se vyskytují plynová ložiska 

vázaná většinou na zvětralý a tektonicky porušený reliéf karbonu, či na přímo nasedající 

klastika miocénu. Původ plynu těchto ložisek, tvořících se při vrcholech morfologických 

elevací karbonu, není dosud jednoznačně objasněn. Jde zvláště o ložiska Bruzovice a 

Příbor. Část ložiska Příbor nebo již vytěžené ložisko Žukov slouží jako podzemní zásobník 

plynu [2]. 

Dálková přeprava je díky vzdálenostem, na které se dnes zemní plyn přepravuje, 

nejnáročnějším článkem řetězce cesty zemního plynu od ložiska k zákazníkovi. Upravený 

zemní plyn je možné přepravovat potrubím nebo ve zkapalněném stavu tankery. 

Evropa je dnes protkána hustou sítí dálkových plynovodů. Provozní tlaky v těchto 

potrubních systémech dosahují až 10 MPa a průměry plynovodů často přesahují jeden 

metr. 
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Tabulka  4 -  Plynárenský sektor ČR - základní údaje 

Plynárenský sektor ČR - základní údaje 

Spotřeba zemního plynu 8 277,1 mil. m
3
 

Podíl tuzemské těžby na spotřebě  1,8 % 

Podíl dovozu z Ruska 75 % 

Podíl dovozu z Norska 25 % 

Délka tranzitní sítě 2 471 km 

Délka vnitrostátní sítě 1 181 km 

Objem přepraveného plynu pro potřeby ČR cca 8,5 mld. m
3
 ročně 

Objem přepraveného plynu pro zahraniční zákazníky více než 30 mld. m
3
 ročně 

Kapacita podzemních zásobníků na zemní plyn 2 901 mil. m
3
 

Počet podzemních zásobníků na zemní plyn 8 

Spotřeba zemního plynu domácnostmi  2,5 mld. m
3
 

Začátek liberalizace trhu 2005 

Počet odběratelů zemního plynu  2,9 milionu 

Zdroj:[11] 

 

Následující obrázek 10 zobrazuje síť plynovodů v ČR. Pojmy uvedené v legendě 

obrázku jsou vysvětleny níže. 

Armatura – součást potrubní sítě. Prvek zajišťuje uzavírání, seřizování, regulaci a 

vypouštění. Je umístěna na tlakové nádobě nebo přímo v potrubí a ovlivňuje parametry 

látky nebo nádob. 

Bod hraniční – místo propojení tuzemské přepravní soustavy se zahraniční přepravní 

nebo distribuční soustavou, kde dochází k měření množství plynu mezi těmito soustavami. 

Clona – zařízení pro měření objemového průtoku kapalin a plynů z rozdílu statických 

tlaků těsně před nebo za náhlým zúžením průřezu potrubí. 

Hraniční předávací stanice – zařízení sloužící pro měření a regulaci množství 

předávaného plynu v rámci tuzemské a zahraniční plynárenské soustavy. 

Chromatograf (plynový) – zařízení určené k rozboru plynů, především ke stanovení 

jejich složení. V plynárenství se používá například při předávání dodavateli plynu. 

Kompresní stanice – soustava vzájemně propojených zařízení, která slouží ke 

zvyšování tlaku plynu buď v rámci přepravního řetězce, nebo při uskladňování plynu na 

podzemních zásobnících. 

Plynovod – zařízení určené pro potrubní přepravu plynu (plynovody podle velikosti 

tlaku dělíme na nízkotlaké, středotlaké a vysokotlaké). 

Propojovací plynovod – plynovod, který spojuje dvě plynárenské soustavy. 
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Průtokoměr – měřící zařízení, které identifikuje objemové množství protékající látky. 

Regulační stanice – soubor zařízení a vybavení pro automatickou regulaci vstupního 

přetlaku plynu na nižší výstupní přetlak podle předem stanovených hodnot.[10] 
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Obr. 10     Síť plynovodů v ČR 

Zdroj:[10] 
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Obchodování s neregulovanou složkou zemního plynu probíhá pomocí operátorů trhu 

(OTE a EEX), v grafu 3 je uveden vývoj cen zemního plynu za poslední čtyři roky. 

Za zmínku stojí 1. čtvrtletí roku 2012, kdy došlo vlivem změny počasí (snížení teplot) 

ke krátkodobému snížení dodávek zemního plynu z Ruska do EU a 2. čtvrtletí roku 2013, 

kdy narůstalo napětí na Ukrajině.  

 

Graf  3 -  vývoj ceny zemního plynu 

Zdroj: [5] 

3.3 Elektrická energie 

Obchod s elektrickou energií probíhá ve třech časových pásmech. Středně a 

dlouhodobé obchodování tzv. forward se týká standardních produktů na období den až 

rok. Denní obchodování tzv. day ahead je formou aukce, jejímž výsledkem jsou ceny pro 

všechny hodiny následujícího dne. Posledním typem obchodování je vnitrodenní 

obchodování tzv. intraday, kde se již obchoduje každá jednotlivá obchodní hodina. 

Čím delší je časový interval obchodu, tím je pochopitelně vyšší jeho celková finanční 

hodnota (vyšší objem MWh). 

Nejkratší obchodní Forward kontrakt, který lze standardně uzavřít, je denní NIGHT, 

který pokrývá pouze 6 obchodních hodin. Nejdelším je naopak roční BASE LOAD, který 

znamená kontinuální roční dodávku elektrické energie, tedy 8 760 hodin. Nejlikvidnějším 

a zároveň nejhodnotnějším produktem na trhu je vždy BASE LOAD následujícího roku. 
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Standardní produkty jsou ty, které se obchodují na burzách s elektrickou energií. 

Základní produktovou řadou je BASE LOAD. Tento produkt obsahuje konstantní dodávku 

elektrické energie na celých 24 hodin. Varianta BASE LOAD-WD (working days) pokrývá 

pouze dny pracovní. Obchoduje se denní, týdenní, měsíční, kvartální a roční BASE LOAD. 

Tato elektřina pokrývá základ výrobního diagramu. Elektřina je vyráběna v základních 

zdrojích elektrické energie (jaderné elektrárny, některé kondenzační elektrárny), proto je 

tento produkt nejlevnější.  

BASE LOAD
7
 se rozděluje pro pracovní dny podle výše spotřeby dvěma způsoby. 

Buď na High Tarif a Low Tarif, nebo na PEAK LOAD
8
 a OFF-PEAK LOAD. Týden lze 

rozdělit podobně na BASE-WD a WEEKEND. 

Způsoby dělení se liší podle délky pracovní špičky. Zatímco špičkový High Tarif trvá 

16 hodin (06:00 – 22:00), PEAK LOAD jen 12 hodin (08:00 – 20:00). Tyto špičkové 

odběry se uplatňují v pracovních dnech v nejzatěžovanějších hodinách, proto je jejich cena 

za MWh vyšší. Elektřina na pokrývání těchto špiček pochází z pološpičkových (některé 

kondenzační elektrárny, vodní akumulační elektrárny) a špičkových (paroplynové 

elektrárny, přečerpávací vodní elektrárny) zdrojů.  

Mimošpičkové tarify Low Tarif a OFF-PEAK LOAD pouze doplňují jim odpovídající 

špičkové tarify do 24 hodin. Poslední standardní produktovou řadou je víkendový 

celodenní tarif WEEKEND, který pokrývá celých 48 hodin viz graf 4, kde jsou pro 

srovnání zobrazeny ceny elektřiny v lednovém, srpnovém a zářiovém víkendu. Graf 

ukazuje rozdíl cen elektrické energie v zimních a letních měsících a zároveň velké propady 

cen při minimálním odběru v nočních hodinách, kde se cena elektřiny pohybuje kolem 10 

EUR/MWh. 

Graf 5 zobrazuje ceny elektřiny v pracovních dnech od pondělí do pátku opět v měsíci 

lednu, srpnu a září. Rozdíl cen mezi letními a zimními měsíci odráží zvýšenou spotřebu 

elektřiny v zimních měsících. Dále je zajímavá lednová cena elektřiny, která se ve špičce 

pohybuje kolem 80 EUR/MWh. 

                                                
 
7
 Base Load – základní zatížení 

8
 Peak Load – zatížení ve špičce 
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Poslední graf 6 je zajímavý průběhem cen elektřiny v celém roce 2013. Za zmínku 

stojí propady cen elektřiny do záporných hodnot, které jsou způsobeny přetoky energie z 

Německa při vysoké výrobě z neregulovaných obnovitelných zdrojů energie. 

 

Graf  4 -  Vývoj ceny elektřiny mimo pracovní dny v roce 2014 

Zdroj [4] 

 

Graf  5 -  Cena elektřiny pracovní dny v roce 2014 

Zdroj [4] 
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Graf  6 -  Vývoj ceny elektřiny v roce 2013 

Zdroj: [4]
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4 VLIV VÝVOJE CEN KOMODIT NA PROVOZ 

PAROPLYNOVÉ ELEKTRÁRNY 

4.1 Výpočet ceny zemního plynu je dán metodikou ERÚ. 

Plánovaná nákupní cena energie plynu na následující plynárenský den CNCG se určí 

jako hodnota výsledné vypořádací ceny na burze European Energy Exchange pro 

následující plynárenský den D+1 produktu Day 1 MW pro zónu NCG v aktuálním 

plynárenském dni D. Pokud není vypořádací cena k dispozici, použije se hodnota výsledné 

vypořádací ceny v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni D-n, kdy byla publikována 

výsledná vypořádací cena na následující plynárenský den D+1. Hodnota zúčtovací ceny je 

veřejně dostupná na webové stránce burzy European Energy Exchange. 

Denní cena v EUR/MWh se převádí na Kč/MWh denním kurzem EUR/CZK 

vyhlašovaným ČNB v aktuálním plynárenském dni D. Pokud není denní kurz k dispozici, 

použije se hodnota denního kurzu v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni D-n, kdy 

byla hodnota denního kurzu publikována. Pokud není hodnota zúčtovací ceny k dispozici, 

použije se poslední známá sesouhlasená cena plynu z denního trhu na organizovaném 

krátkodobém trhu s plynem organizovaném operátorem trhu [3]. 

Pevná cena za denní rezervovanou standardní pevnou přepravní kapacitu Cs v 

Kč/MWh se určí podle vzorce: 

Cs = Cr × Fc  (1) 

Kde: 

Cr  pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou přepravní kapacitu 

Fc  faktor počtu kalendářních měsíců rezervace standardní pevné přepravní kapacity. 

Faktor počtu kalendářních měsíců rezervace standardní pevné přepravní kapacity se 

pro dobu rezervace na 11 a méně měsíců určí podle vzorce 

Fc = 0,157 × Ms (2) 



Martin Borovský:  Vliv ceny zemního plynu, elektrické energie a emisních povolenek CO2 na možnost 

provozu paroplynové elektrárny 

2015  31 

 

Pro dobu rezervace na 12 a více měsíců se faktor Fc určí podle vzorce: 

Fc = 
12

Ms
 (3) 

Kde: 

Ms počet měsíců, na který je standardní pevná přepravní kapacita rezervována. 

Pevná cena za denní rezervovanou denní pevnou přepravní kapacitu Cd v Kč/MWh se 

určí podle vzorce: 

Cd = Cr × Fd , (4) 

Kde: 

Fd faktor počtu plynárenských dní rezervace denní pevné přepravní kapacity. 

Faktor počtu plynárenských dní rezervace denní pevné přepravní kapacity, se určí 

podle následujícího vzorce: 

Fd = 0,01 × d0,85 (5) 

Kde: 

d počet dní, na který je denní pevná přepravní kapacita rezervována. 

Pevná cena za pevnou přepravní kapacitu v režimu na následující den Cnd v Kč/MWh 

se určí podle vzorce: 

Cnd = 0,01 × Cr (6) 

V následující tabulce je ukázka rozložení ceny plynu v prvních 15 dne měsíce ledna 

2015. 
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Tabulka  5 -  Zúčtování odchylek zemního plynu: leden 2015 

Plynárenský 

den 

Systémová 

odchylka 

(MWh) 

Základní cena 

vyrovnávacího 

plynu 

(EUR/MWh) 

Kurz ČNB 

(Kč/EUR) 

Zúčtovací cena 

vyrovnávacího 

plynu 

(Kč/MWh) 

Zúčtovací cena 

chybějícího 

vyrovnávacího 

plynu (Kč/MWh) 

Zúčtovací cena 

přebývajícího 

vyrovnávacího 

plynu (Kč/MWh) 

Měsíční 

vyrovnávací 

cena 

(Kč/MWh) 

01.01.2015 4 005,299 20,445 27,700 566,33 679,59 455,53 559,77 

02.01.2015 -1 985,932 20,445 27,700 566,33 679,59 455,53 559,77 

03.01.2015 -5 144,105 20,750 27,700 574,78 689,73 463,98 559,77 

04.01.2015 -8 747,179 20,361 27,675 563,49 676,18 452,79 559,77 

05.01.2015 -13 284,902 19,901 27,695 551,16 661,94 440,38 559,77 

06.01.2015 -6 328,656 19,614 27,785 544,97 656,11 433,83 559,77 

07.01.2015 -9 997,649 19,494 27,865 543,20 654,66 431,74 559,77 

08.01.2015 -16 373,099 19,200 28,060 538,75 650,99 426,51 559,77 

09.01.2015 1 434,258 19,200 28,060 538,75 650,99 426,51 559,77 

10.01.2015 7 262,065 19,613 28,060 550,34 662,58 438,10 559,77 

11.01.2015 -1 918,715 20,046 28,290 567,10 680,52 453,94 559,77 

12.01.2015 -1 363,983 20,354 28,410 578,26 693,91 464,62 559,77 

13.01.2015 15 888,060 20,530 28,230 579,56 695,47 466,64 559,77 

14.01.2015 9 233,512 20,213 27,840 562,73 675,29 451,37 559,77 

15.01.2015 20 724,543 19,908 27,790 553,24 664,40 442,08 559,77 

 

Zdroj:[11] 

 

V následujícím grafu je zobrazen vývoj cen zemního plynu za měsíc leden 2015. 

Průměrná cena v tomto období se pohybovala kolem 20 EUR/MWh zemního plynu, 

nejnižší ceny dosáhl zemní plyn 9. 1. 2015, kdy byl obchodován za 19,2 EUR/MWh, 

naopak nejvyšší cena 21 EUR/MWh byla obchodována 28. 1. 2015. 
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Graf 7 - Vývoj základní ceny zemního plynu v měsíci lednu 2015 

Zdroj: [4] 

Regulatorní cena přepravy dle ERU = 5,94 CZK/MWh plynu – poplatek OTE. 

Cena rezervované plynové kapacity dle ERU je ve výši 16,32 CZK/MWh plynu, 

v případě nedočerpání denní sjednané kapacity. Při přečerpání je toto zpoplatněno pokutou, 

proto při objednávání plynové kapacity dalšího dne je nutné provést přesný výpočet 

spotřebovaného plynu. Tyto poplatky je nutné připočíst při výpočtu celkové ceny zemního 

plynu. 

4.2 Výpočet účinnosti paroplynové elektrárny 

Čistá celková účinnost výrobny (netto účinnost) se vypočítá dle následujícího vztahu: 
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Kde: 
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E sv výroba elektřiny [MWh] 

E vs vlastní spotřeba elektřiny [MWh] 

E dod dodávka elektřiny [MWh] 

E vyr

teú  spotřeba elektřiny na výrobu tepla [MWh] 

Při výpočtu účinnosti paroplynové elektrárny byla použita data z PPC, který pracuje v 

kombinovaném cyklu a je ve více hřídelovém uspořádání tzv. MS
9
 o maximálním výkonu 

840 MWh a spotřebou energie v palivu cca 5 000 GJ, dále vyloučím hodnotu dodávky 

tepla pro teplárenské účely, a takto dosadím do vzorce: 

Čistá účinnost PPC o výkonu 840 MWh (při ustáleném maximálním výkonu se 

vypočítá dle vztahu (7). 
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Výpočtem čisté účinnosti při jmenovitém ustáleném výkonu jsem si vypočítal 

maximální účinnost tohoto zdroje. Pro výpočet konečné ceny elektřiny není tento údaj 

přesný, proto musím vypočítat takzvanou provozní účinnost, která je závislá na najíždění a 

odstavování a zvýšené spotřebě paliva při dílčích výkonech, tu poté dosadím do vzorce (7) 

pro výpočet výrobních nákladů na provoz PPC: 

E sv  celkové množství vyrobené elektřiny ve dni D 

E vs hodnota vlastní spotřeby ve dni D 

Q
e

pal  spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny ve dni D 

Celkové množství vyrobené elektřiny za den provozu elektrárny je přesnější hodnota 

pro výpočet účinnosti, jelikož zohledňuje najíždění a odstavování zdroje. 

Hodnotu spotřeby energie v palivu na výrobu elektřiny je nutné také vypočítat dle 

jiného zadání než u čisté účinnosti. Při výpočtu čisté účinnosti vycházím z výhřevnosti 

                                                
 
9
 MS - vícehřídelové (multishaft) uspořádání - paroplynový zdroj se skládá ze dvou spalovacích turbín se 

svými generátory, dvěma spalinovými výměníky (kotli) a jednou parní turbínou se svým generátorem. 

Jednohřídelové (singleshaft) uspořádání - jedná se o dvě nezávislé výrobní jednotky, přičemž každá je 

tvořena jednou spalovací (plynovou) turbínou, spalinovým výměníkem (kotlem) a parní turbínou, spalovací 

turbína i parní turbína jsou na jedné hřídeli a pohánějí jeden společný generátor. [1] 
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paliva, ale při výpočtu účinnosti, kterou použiji do vzorce (10) pro výpočet aktuální 

výnosnosti výroby elektřiny z PPC, dosadím měrnou cenu plynu na energii spalného tepla, 

jelikož takto je plyn obchodován. Nový výpočet účinnosti po upřesnění a doplnění hodnot 

z provozu za jeden den. 

 

η p = %5,49100.
80000

11011000.6,3



 (8) 

 

Celkové množství vyrobené elektrické energie jsem určil výpočtem součtu hodnot 

jedno provozního dne PPC v měsíci lednu - viz graf 8.  

Nejprve je nutné provést součet hodnot vyrobené energie za počet provozních hodin 

jednotlivých turbín samostatně a poté provést celkový součet vyrobené energie podle 

vzorce (9). 

ΣMWhGT1+ΣMWhGT2+ΣMWhTG = celková výroba elektřiny za dobu provozu ve 

dni D. 

 

 

Graf 8 – Výroba elektrické energie v Peak load režimu pracovní den (8:00-20:00) 

Zdroj: [4] 

 

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

1
3

1
6

1
9

1
1

2
1

1
5
1

1
8
1

2
1
1

2
4
1

2
7
1

3
0
1

3
3
1

3
6
1

3
9
1

4
2
1

4
5
1

4
8
1

5
1
1

5
4
1

5
7
1

6
0
1

6
3
1

6
6
1

6
9
1

7
2
1

7
5
1

7
8
1

8
1
1

8
4
1

8
7
1

9
0
1

9
3
1

V
ý

k
o

n
 [

M
W

h
] 

Čas [minuta] 

Výkon GT1

Výkon GT2

Výkon TG



Martin Borovský:  Vliv ceny zemního plynu, elektrické energie a emisních povolenek CO2 na možnost 

provozu paroplynové elektrárny 

2015  36 

 

Hodnota vlastní spotřeby PPC je 10 MWh. Pro výpočet účinnosti provedu vynásobení 

této hodnoty dobou provozu elektrárny. 

Poslední hodnota, kterou potřebuji pro výpočet účinnosti je spotřeba energie v palivu 

na výrobu elektřiny. Tento údaj vypočítám odečtením hodnoty dodaného množství energie 

z předávacího protokolu od dodavatele plynu. Hodnota dodaného množství energie je 

uváděna kWh, proto provedu převod na MWh a dosadím do vzorce (10), jelikož jsou 

všechny hodnoty v MWh, nebude použit převod na GJ. 

η p = %5,49100.
22000

11000011



 

V celkovém výpočtu tedy budeme dosazovat hodnotu provozní účinnosti 49,5 %. 

4.3 Cena startu plynových turbín ze servisního kontraktu 

Každá plynová turbína má nastaven v řídicím systému výpočet EOH dle způsobu 

provozu, jelikož se jedná o značně tepelně namáhanou technologii. Každá EOH je 

přepočtena dle servisního kontraktu na peněžní hodnotu. Pro můj výpočet použiji přepočet 

EOH za jeden den provozu PPC, který je roven 50 EOH. 

Cena 1 EOH = 500 EUR. 

4.4 Cena povolenky a měrná produkce CO2 

Obchody s povolenkami CO2 se realizují na spotovém trhu burzy EEX se sídlem v 

Německu, která byla vybrána v rámci EU pro obchodování s emisními povolenkami ve 

3. obchodovacím období. Průměrná cena povolenky se nyní obchoduje přibližně za 

7 EUR/t CO2, jelikož je na trhu s povolenkami přebytek nabídky. Do výpočtu ceny 

vyrobené elektrické energie z PPC zahrnu cenu 7 EUR/t CO2. Pokud by mělo dojít k 

zásadnějšímu prosazení paroplynových elektráren na úkor klasických uhelných elektráren, 

tak by cena povolenky musela atakovat hranici cca 25 EUR/t CO2. U povolenky CO2 se v 

nejbližší době nepředpokládají razantní změny v obchodované ceně. 
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Graf 9 – cena elektřiny před a po zohlednění ceny povolenky 25EUR/tCO2 

Graf 9 ilustruje, jak vyšší cena uhlíkové povolenky vede k preferenci nasazování 

emisně čistších zdrojů před „špinavějšími“. Čím vyšší cena povolenky, tím vyšší je 

preference PPC. 

 

Graf 10 - vývoj ceny povolenky CO2 

 Zdroj: [12]  

Graf 10 zobrazuje cenu povolenky CO2 v měsíci lednu 2015, kterou použiji do vzorce 

(10) pro výpočet výrobních nákladů na elektřinu z PPC. 
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Pro stanovení množství CO2 v zemním plynu je nutné stanovit emisní faktor dle 

kapitoly 3.1.1. Stanovení emisního faktoru se využívá ve většině případů jen pro kontrolní 

výpočet množství CO2 v zemním plynu. 

Při verifikačním auditu vykazování emisí CO2 pro PPC se vychází z měsíčních 

předávacích protokolů množství a energie zemního plynu od společnosti Net4Gas, jehož 

součástí je vždy tabulka kvalitativních parametrů plynu. V měsíci lednu 2015 byla hodnota 

měrné produkce CO2 průměrně 0,36 t/MWh. 

4.5 Výpočet výrobních nákladů na elektřinu z PPC 

Pro účely nasazení elektrárny do provozu vycházím z výpočtu variabilních nákladů, 

které jsou primární pro rozhodnutí, zda provozovat či neprovozovat PPC. 

Výpočet vychází z těchto hodnot, které jsem odečetl během měsíce ledna 2015 z 

dostupných zdrojů: 

Průměrná cena povolenky CO2 (EUA)  7 EUR/t CO2 (EEX) – PCO2 

Měrná produkce CO2  0,36 t/MWh (vyúčtování Net4Gas) – MPCO2 

Průměrná cena zemního plynu  20 EUR/MWh (EEX) - Czp 

Regulatorní cena přepravy  5,94 CZK/MWh (ERU) - CPzp 

Cena rezervované plynové kapacity 16,32 CZK/MWh (ERU) - CKzp 

Cena EOH  500 EUR/hod (servisní kontrakt)  

Počet provozních hodin den D 50 EOH (start a provozní hodiny) 

Cena startu GT1,2 25 000 EUR/den (500 x 50) – EOHc 

Provozní účinnost 49,5 % (výpočet) – ηp (do vzorce 49,5/100) 

Kurz CZK/EUR 27,5 CZK/EUR (ČNB) 

Celková výroba elektřiny den D 11 000 MWh - CVe 
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Náklady na výrobu elektřiny z PPC = 
p

zpzp

e

c
zp

p

COCO CKCP

CV

EOH
C

MPP



5,27)(22 


 
 

Po dosazení hodnot do vzorce (10) vypadá výpočet takto: 

Náklady na výrobu elektřiny z PPC = 
495,0

5,27)94,532,16(

11000

25000
20

495,0

36,07 


 
 

Náklady na výrobu elektřiny z PPC v měsíci lednu 2015 = 46,78 EUR/MWh 

Graf 11 zobrazuje průběh ceny elektřiny v měsíci lednu 2015 v základním zatížení, což 

je 24 hodinová dodávka elektřiny. Průběh potvrzuje, že paroplynové elektrárny nejsou 

navrženy pro provoz v základním zatížení. Cena zemního plynu, jako paliva je tak vysoká, 

že tyto zdroje nelze v tomto režimu provozovat, jelikož průměrná denní cena elektřiny 

nepokrývá náklady na výrobu elektřiny. Náklady na výrobu elektřiny v měsíci lednu se 

pohybovaly kolem 47 EUR/MWh, při průměrné cenně zemního plynu 20 EUR/MWh. 

Nejvyšší průměrné ceny elektřiny v měsíci lednu byly v období od 19. 1. – 23. 1. 2015, 

kdy cena elektřiny v základním zatížení dosahovala průměrné hodnoty 44 EUR/MWh.  

Závěrem lze konstatovat, že ani v zimních měsících, kdy je cena elektřiny nejvyšší 

není v základním zatížení možné paroplynovou elektrárnu provozovat, jelikož nedojde k 

pokrytí nákladů na výrobu elektřiny, bez výrazného snížení ceny paliva. Z vývoje cen 

zemního plynu v letech 2010 – 2014 není pravděpodobné, že by k výraznému snížení ceny 

této komodity mohlo dojít. Provoz PPC v základním zatížení je reálný v zimních měsících 

při ceně zemního plynu cca 15 EUR/MWh, kdy se náklady na výrobu elektřiny pohybují 

kolem 37 EUR/MWh. 

Přesto je nejekonomičtější provoz PPC jen jako špičkového zdroje v pracovním týdnu 

od 6:00 do 22:00 hod., jak ukazuje graf Peak Load režimu níže. 
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Graf 11 - vývoj ceny elektrické energie leden 2015 Base Load 

Zdroj: [4] 

 

 

Graf 12 - vývoj ceny elektrické energie leden 2015 Peak Load 

Zdroj: [4] 

Pokud však zobrazím průměrnou cenu elektřiny v Peak Load režimu, který probíhá v 

pracovním týdnu v čase od 8:00 do 20:00 hod., kdy vrcholí špička a odběr elektřiny 

dosahuje nejvyšších hodnot a tím i nejvyšších cen viz graf 12, lze pozorovat rozdíl v 

průměrné ceně, která dosahuje ve špičce až 53 EUR/MWh. 

V měsíci lednu je možné za těchto podmínek provozovat paroplynovou elektrárnu 

celkem pět pracovních dnů. 
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Výnosnost zdroje při provozu od 19. – 23. 1. 2015 v Peak Load režimu je v průměru 

6 EUR/MWh, při denní výrobě 11 000 MWe dodané elektřiny je výnos celkem  

1 800 000 CZK. 

Rozbor ceny elektřiny v Peak Load režimu potvrzuje vhodnost paroplynového zdroje 

pro výrobu špičkové elektřiny, ale při dnešním vývoji cen jen v omezené míře. 

Provedl jsem vložení výpočtové ceny nákladů do celoročního grafu 13 Peak Load 

elektřiny a počet dnů provozu PPC v roce 2014 generuje 40 startů při ceně zemního plynu 

20 EUR/MWh. Při ceně plynu 15 EUR/MWh je počet startů minimálně 160 za rok, ale 

jakmile cena plynu dosáhne hodnoty 25 EUR/MWh, tak počet startů PPC výrazně sníží na 

10 provozních dnů za rok. V tabulce 6 jsou zobrazeny náklady na výrobu elektřiny v 

závislosti na ceně zemního plynu a pro zajímavost v posledních dvou sloupcích průměrná 

cena špičkové elektřiny v letních a zimních měsících roku 2014. 

 

Tabulka 6 – Závislost nákladu na výrobu elektřiny k ceně zemního plynu 

 

Zdroj:[4] 

Cena zemního plynu [EUR/MWh]
Náklady na výrobu elektřiny z PPC v závisloti 

na ceně zemního plynu [EUR/MWh]
Průměrná cena elektřiny Peak 

Load duben - září 2014

Průměrná cena elektřiny Peak 

Load říjen - březen 2014

15 36,72 34 41

16 38,74 34 41

17 40,76 34 41

18 42,78 34 41

19 44,80 34 41

20 46,82 34 41

21 48,84 34 41

22 50,86 34 41

23 52,88 34 41

24 54,90 34 41

25 56,92 34 41
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Graf 13 - vývoj ceny elektrické energie v roce 2014 Peak Load/nákladyPPC 

Zdroj: [4] 



Martin Borovský: Vliv ceny Vliv ceny zemního plynu, elektrické energie a emisních povolenek CO2 na 

možnost provozu paroplynové elektrárny 

2015  43 

 

5 ZÁVĚR 

Současná situace na trzích paroplynovým zdrojům příliš nepřeje – stejně tak jako i 

výstavbě téměř žádných nových klasických energetických zdrojů. Důvod je prostý. V 

evropské energetice je přeregulováno. Zavedení povolenek jakožto účinného tržního 

nástroje ke snižování množství produkovaného CO2 zcela nenaplnilo požadovaný cíl. 

Jakmile evropské energetiky tomuto schématu uvěřily a začaly budovat nízko emisní 

plynové zdroje, nechala EU v ekonomické krizi povolenkový systém takřka zkolabovat. 

Paralelně s povolenkami se rozeběhla mohutná výstavba obnovitelných zdrojů, a to právě 

na základě požadavků Evropské unie, což je krok, který původní záměr zřejmě nevzal 

v úvahu a výsledná uvažovaná efektivita se vytratila, neboť v důsledku toho vznikl 

přebytek kapacity, který nejvíce dopadl právě na ty marginální zdroje - typicky 

paroplynové elektrárny. Zmizela poptávka po jejich špičkové produkci, neboť v poledních 

hodinách dodává elektřinu do sítě mnohem dražší fotovoltaika. Negativně se na 

efektivnosti provozu paroplynových elektráren projevil také propad cen černého uhlí, 

způsobený velkým množstvím levného břidličného plynu v USA s následným exportem 

přebytkového černého uhlí do světa. Důsledkem je paradoxně zvýšení emisí, kdy Evropa 

provozuje staré uhelné elektrárny, které těží z přílivu levného uhlí a zároveň z poklesu cen 

povolenky CO2. Taktéž cena elektrické energie pro koncového zákazníka, která i přes 

nízkou cenu silové elektřiny na burze je nejvyšší v celosvětovém porovnání, k pohledu na 

paroplynové energetické zdroje jako významné a rentabilní výrobní jednotky nepřispěla, 

jelikož dochází k dotování velmi drahé elektřiny z obnovitelných neregulovatelných zdrojů 

energie. 

Při posuzování nasazování PPC jsem vycházel z výpočtu ceny vyrobené elektřiny 

použitím cen variabilních nákladů vypočítaných a odečtených v měsíci lednu 2015. 

Pokud lze blíže zhodnotit nástroj na snižování emisí zvaný trh s povolenkami CO2, 

který v dnešní době rozhodně nevede ke snižování emisí, tak mohu jen konstatovat, že při 

vazbě na provozování paroplynových zdrojů tento nástroj bude mít svůj smysl, jen pokud 

cena povolenky překročí hranici 20 EUR/t CO2. Při této ceně povolenky je možné 

prosazení nízkoemisních zdrojů typu paroplynových elektráren na úkor uhelných 

elektráren. Pro aktuální výpočet nákladů jsem použil průměrné ceny povolenky za měsíc 

leden 2015, která se obchodovala za 7 EUR/t CO2. Z dlouhodobého hlediska není 
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predikována zásadní změna ceny povolenky do konce roku 2016, proto není nutné při 

výpočtu nákladů uvažovat s variantními řešeními změn ceny povolenky. Obecně lze říci, 

že při růstu cen povolenek poroste i cena nákladů na výrobu elektřiny, jelikož PPC 

produkuje cca třetinové množství CO2 oproti uhelným elektrárnám, tak postupně bude 

docházet k vyrovnávání nákladů na výrobu elektřiny paroplynových a uhelných elektráren. 

Zemní plyn jako palivo má zásadní vliv na konečnou cenu elektřiny z PPC. Každá 

změna ceny zemního plynu o 1 EUR/MWh směrem dolů či nahoru ovlivní náklady na 

výrobu elektřiny o 2 EUR/MWh oběma směry. Výsledky výpočtů potvrdily, že 

intenzivnější provoz paroplynové elektrárny v Peak Load režimu je možné během roku 

uskutečnit jen za předpokladu, že zemní plyn bude obchodován na hodnotě 15 EUR/MWh 

a cena elektřiny nebude dále klesat. Přesto tato hodnota ceny zemního plynu nedokáže 

naplnit projektované hodnoty provozu před započetím stavby PPC. 

K naplnění cíle provozu paroplynového zdroje dle vyprojektovaného zadání, které 

počítá s 5000 provozními hodinami ročně je nutné zároveň s poklesem cen zemního plynu, 

ukončit politiku regulace a netržního prostředí dotací v energetice, aby došlo ke stabilizaci 

cen elektrické energie dle vývoje, který určí trh s elektrickou energií. 

Paroplynový cyklus je vyprojektován a postaven tak, aby byl velmi flexibilní pro 

potřeby trhu s elektřinou. Je tedy zcela k dispozici dispečerskému řízení elektrizační 

soustavy. Nicméně to vypadá tak, že bude sloužit v nejbližších letech spíše jako záložní 

zdroj energie a čekat na svou příležitost, až se ceny zemního plynu a elektřinou pohnou 

příznivým směrem. 
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