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Anotácia 
Příspěvek je věnován dopadům liberalizace na každodenní činnosti účastníků trhu s elektřinou, konkrétně na 
práci s diagramem spotřeby. Příspěvek se soustřeďuje na dvě cílové skupiny - obchodníky s elektřinou 
dodávající koncovým odběratelům a oprávněné odběratele. V první části jsou nastíněny základní změny 
přinesené otevřením trhu pro obchodníky a shrnutí činností obchodníků ve vazbě na práci s diagramem 
spotřeby a dodávek. V této části jsou také zmíněny základní nástroje pro analytickou práci s diagramem 
spotřeby pro obchodníky, jako jsou bilanční nástroje, predikce, optimalizace nákladů, nástroje na tvorbu cen 
pro koncové odběratele a komunikační nástroje. Druhá část je věnována oprávněným odběratelům. Shrnuje 
základní změny pro oprávněné odběratele a činnosti oprávněných odběratelů na otevřeném trhu s elektřinou 
ve vazbě na práci s diagramem spotřeby. V této části jsou také uvedeny základní nástroje pro oprávněné 
odběratele pro práci s diagramem za účelem snížení nákladů na elektřinu. Jedná se o nástroje bilanční, 
nástroje na tvorbu očekávaného diagramu spotřeby, výpočet cen a komunikační nástroje. Na konci tohoto 
příspěvku jsou shrnuty vybrané negativní dopady nedostatečných příprav na trh s elektřinou a cesta, jak se 
jim vyhnout. 

THE IMPACT OF LIBERALISATION ON EVERYDAY’S ACTIVITY 
OF THE ELECTRICITY MARKET PARTICIPANTS 
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Annotation 
This contribution is dedicated to the consequences of the liberalisation of the electricity market. Special 
attention is paid to activities of electricity suppliers and eligible customers connected with work with load 
profiles. The first part is dedicated to electricity suppliers and traders. It identifies the main changes brought 
by the liberalisation process and the activities of the suppliers connected with work with load profiles. 
Special software tools are mentioned, such as tools for balancing, prediction, optimisation of costs, pricing, 
and communication tools. The second part of this contribution is dedicated to eligible customers. It describes 
the main changes for eligible customers and the challenges of the open market. Special software tools for 
elibible customers are introduced, such as tools for balancing, load profile creation, price calculation and 
communication. At the end of this contribution, selected consequences of inadequate preparation for the 
electricity market are mentioned as well as the ways to minimize the negative effects. 
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1. Dopady liberalizace na činnosti obchodníka s elektřinou 

1.1 Motivace a změny pro obchodníky s elektřinou 
Přirozeným cílem obchodníka s elektřinou je maximalizovat zisk. Toho lze docílit vhodným sestavením 
portfolia dodavatelů (případně včetně vlastní výroby) a portfolia odběratelů. Následující řádky se týkají 
především těch obchodníků s elektřinou, kteří dodávají konečným zákazníkům a elektřinu pro ně nakupují. 

Otevření trhu s sebou přineslo mimo jiné tyto změny: 

1. Existuje institut obchodníka, který nemusí být výrobcem ani dodavatelem koncovým odběratelům. 
2. Oprávnění odběratelé si mohou vybrat svého dodavatele. Obchodníci, kteří chtějí dodávat koncovým 

odběratelům, se musí snažit být atraktivní a o odběratele pečovat. 
3. Ceny pro oprávněné odběratele nejsou regulované. Obchodník může téměř neomezeně vydělat, ale také 

téměř neomezeně prodělat. 
4. Obchodní jednotkou je hodinová energie (průměrný hodinový výkon). Je zavedeno zpoplatnění 

odchylky. 

1.2 Činnosti obchodníka s elektřinou 
Činnosti, které obchodník s elektřinou vykonává, lze z časového hlediska zjednodušeně shrnout takto: 

1. Obchodník zmapuje odběratele, které již má pod svou kontrolou. Zmapováním odběratelů rozumíme 
sestavení dlouhodobých hodinových diagramů spotřeby za ty odběratele, za které převzal zodpovědnost 
za odchylku. Jedná se o chráněné odběratele a o oprávněné odběratele, se kterými má obchodník 
uzavřené smlouvy. Od významných odběratelů si obchodník vyžádá dlouhodobé hodinové diagramy 
dodávek, případně může asistovat při jejich tvorbě. Diagram dodávek pro menší odběratele lze 
simulovat predikcí. 

2. Obchodník získá informace o potenciálních dodavatelích a jejich produktech. To lze udělat buď přímou 
komunikací s dodavateli, nebo sledováním produktů a cen konkurenčních dodavatelů. V případě, že 
obchodník disponuje vlastními zdroji, sestaví plány jejich možného využití a souvisejících variabilních 
nákladů. 

3. Obchodník sestaví odběrové diagramy za zákazníky, které hodlá získat, a případně také diagram, který 
je podle svých informací schopen výhodně prodat. 

4. Obchodník vygeneruje a ocení produkty, které nabízí odběratelům. 
5. Následuje rozhodnutí, jaké množství elektřiny v jednotlivých hodinách obchodník nakoupí 

v dlouhodobém nákupu, a jaké množství ponechá na nákup střednědobý a krátkodobý. 
6. Obchodník ocení diagram, který hodlá nakoupit v dlouhodobém nákupu, pomocí nabídek dodavatelů 

nebo referenčních cen, a vybere vhodné nabídky. 
7. V průběhu celého období obchodník vytváří střednědobé a krátkodobé bilance, tj. porovnává nakoupené 

množství s množstvím pravděpodobně prodaným. Diagram může dále dolaďovat pomocí sjednaných 
dokupů, prodejů nebo obchodováním na střednědobých a krátkodobých organizovaných trzích. 
Komunikuje o možnostech dodavatelů, upřesňuje diagramy s odběrateli a vytváří střednědobé a 
krátkodobé predikce. 

8. Obchodník v reálném čase sleduje vývoj spotřeby. Pokud má k dispozici regulaci na straně dodávky 
(smluvní partneři, vlastní výroba) nebo regulaci na straně odběru (smluvní partneři, HDO), může tuto 
regulaci aktivovat. 
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1.3 Vybrané SW nástroje obchodníka 
Nástroje, které používá obchodník s elektřinou k práci s odběrovými diagramy a jejich oceněním, lze při 
určitém zjednodušení shrnout do těchto skupin: 

• Nástroje bilanční 
• Nástroje predikční 
• Nástroje na optimalizaci nákupu 
• Nástroje na tvorbu produktů pro odběratele 
• Nástroje komunikační 

1.3.1 Nástroje bilanční 
Nástroje bilanční slouží k práci s odběrovými diagramy a k ocenění diagramů pomocí hodinových cen silové 
elektřiny a hodinových cen odchylek. Jejich cílem je přehlednou formou podávat průběžné informace 
o přebytcích nebo nedostatcích elektřiny v jednotlivých hodinách a možnost tyto přebytky ocenit. 

 
Jednoduchá obchodní bilance. Na obrázku vidíme bilanci na 24 hodin. Modrá čára znázorňuje hodinová 
množství nakoupené elektřiny a zelená čára hodinovou spotřebu. Světle modré sloupce znázorňují odchylku. 
Červené sloupce znázorňují platbu za odchylku s relevantními údaji na pravé ose. 

1.3.2 Nástroje predikční 
Predikční nástroje slouží k odhadu budoucí spotřeby jednotlivých segmentů celkového diagramu. Predikci 
lze rozlišit: 

• Podle predikovaného období na predikci dlouhodobou (rok a více), predikci střednědobou (měsíce, 
týdny) a predikci krátkodobou (dny, hodiny, minuty). Dlouhodobá, resp. střednědobá predikce se 
používá pro potřeby dlouhodobého, resp. střednědobého nákupu, případně dlouhodobého a 
střednědobého plánování zdrojů. Krátkodobá predikce se používá pro potřeby krátkodobého 
odchodování, nasazování zdrojů a regulačních zásahů. 

• Podle kroku predikce. V obchodu s elektřinou se obvykle používá jedna hodina, může se použít i období 
kratší. Kratší krok predikce má smysl pro operativní řízení obchodní bilance (regulace na straně 
spotřeby nebo dodávky), pro obchodní stránku poplatků za sítě a v případě provozovatelů přenosové 
nebo distribučních soustav také pro operativní řízení soustavy. 

• Podle typu zapojení dat na predikci off-line a predikci on-line. Predikce off-line se používá na 
dlouhodobé a střednědobé nákupy. Predikce on-line je automaticky napojená na sběr dat a lze ji spouštět 
buď manuálně, nebo automaticky po určitých časových úsecích nebo událostech. Používá se na 
krátkodobé obchody, operativní řízení obchodní bilance a na služby sítě. 
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Vstupní parametry predikce. Na obrázku vidíme zadávání parametrů predikce - vstupní a výstupní diagramy, 
teploty, oblačnost, typ prediktoru, typ kalendáře a další potřebné údaje. 

 
Výsledky predikce. Na obrázku vidíme porovnání predikce se skutečností - modrá křivka označuje skutečnost, 
červená predikovanou skutečnost. Oranžová křivka dole označuje teplotu. 

1.3.3 Nástroje na optimalizaci nákupu 
Tyto nástroje jsou určeny k nalezení ekonomicky optimálního nákupu elektřiny. Na vstupu je pokrývaný 
odběrový diagram, nabízené produkty na trhu a případně další informace, na výstupu doporučený nákup 
elektřiny s minimem nákladů. 
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Optimalizace nákupu. Na obrázku vidíme týdenní výřez očekávaného diagramu obchodníka se znázorněním 
nakoupených produktů Slovenských elektrární na rok 2004. 

1.3.4 Nástroje na tvorbu produktů pro odběratele 
Tyto nástroje slouží k ocenění diagramů jednotlivých odběratelů a k návrhu cen dle typu nabízených 
produktů. 

 
Ocenění produktů pro koncové odběratele. Na obrázku vidíme výsledné návrhy cen při trojtarifu dále 
děleném na letní a zimní období. 

1.3.5 Nástroje komunikační 
Nástroje komunikační slouží ke sběru informací a ke komunikaci mezi jednotlivými účastníky trhu. Mezi 
tyto nástroje patří: 

• Nástroje na sledování vývoje spotřeby 
• Nástroje na sledování vývoje cen 
• Nástroje na sledování volných kapacit 
• Nástroje na automatické generování zpráv 
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• Nástroje na generování a odesílání diagramů 
• Nástroje na generování a odesílání nabídek 
• Nástroje na generování a odesílání poptávek 

 

 
Tvorba a odesílání nabídky a poptávky. Na obrázku je znázorněno generování nabídky na Organizovaný 
krátkodobý obchod Operátora trhu s elektřinou ČR (OKO). 

1.4 Důsledky nedostatečné přípravy obchodníka 
Pokud se obchodník nedostatečně připraví na hodinové obchodování, může to mít tyto dopady: 

• Obchodník nevytvoří atraktivní nabídku a ztratí zákazníky. 
• Obchodník vytvoří "příliš atraktivní" nabídku a výsledkem bude ztráta. 
• Obchodník špatně nakoupí a bude generovat odchylky. Díky nim vznikne ztráta, v extrémním případě i 

odmítnutí přístupu k sítím. 

2. Dopady liberalizace na činnosti oprávněného odběratele 

2.1 Motivace a změny pro oprávněné odběratele 
Cílem oprávněného odběratele je co nejlevněji pořídit potřebnou elektřinu. V určitých případech lze dokonce 
optimalizovat vztahy mezi výrobou a spotřebou. 

1. Otevření trhu s sebou přineslo pro oprávněné odběratele mimo jiné tyto změny: 

2. Odběratel si může zvolit dodavatele, přičemž každý dodavatel obvykle nabízí více produktů. Volba 
dodavatele a patřičných produktů má vliv na cenu elektřiny. 

3. Oprávněný odběratel musí ve svém zájmu znát svůj diagram spotřeby, a to po hodinách. 

4. Odběrový diagram má vliv na cenu elektřiny. Nejedná se jen o charakteristiku využití maxima, ale 
i o hodinové průběhy v rámci jednotlivých dní, týdnů, měsíců a roku. 

5. Změna průběhu odběru má vliv na cenu elektřiny. 

6. Existuje platba za odchylku. Existují i různé formy přenesené zodpovědnosti za odchylku. 
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2.2 Činnosti oprávněného odběratele 
Činnosti, které oprávněný odběratel v rámci trhu s elektřinou vykonává, lze z časového hlediska 
zjednodušeně shrnout takto: 

1. Oprávněný odběratel zmapuje svůj diagram spotřeby. Zmapováním rozumíme analýzu hodinových 
průběhů spotřeby jednotlivých měřených míst. 

2. Oprávněný odběratel sestaví diagram spotřeby, který hodlá nakoupit na následující období. Sestavit ho 
může například pomocí vytvoření typových průběhů spotřeby pro jednotlivé typy dnů, nebo sestavením 
známých diagramů jednotlivých spotřebičů a jejich předpokládaným nasazením v průběhu roku (např. 
přírůstek určitých typů spotřebičů a jejich zapínání na ranní směně). 

3. Oprávněný odběratel provede orientační ocenění diagramu spotřeby. To může udělat oceněním svého 
diagramu na trhu běžně dostupnými produkty, například produkty Slovenských elektrární. 

4. Oprávněný odběratel rozhodne, zda na trh vstoupí samostatně a uzavře smlouvu se zúčtovatelem 
odchylek, nebo přenese odpovědnost za odchylky na svého dodavatele. 

5. Pokud oprávněný odběratel vstoupí na trh samostatně, postupuje obdobně, jako obchodník. 
6. Pokud oprávněný odběratel přenese zodpovědnost za odchylky na svého dodavatele, upřesňuje 

dodavateli diagramy spotřeby. Významní odběratelé obvykle předávají diagramy na roční, čtvrtletní, 
měsíční, týdenní a denní bázi, případně se nahlašují i vnitrodenní změny. 

7. Oprávněný odběratel sleduje svůj odběr. Pokud má možnosti regulace, které neovlivňují další činnosti a 
nevyvolávají dodatečné náklady, může je v případě očekávané odchylky aktivovat. Pokud má regulace 
vazbu na další činnosti nebo náklady, vyhodnocuje, zda je možné a vyplatí se regulovat, nebo je lepší 
generovat odchylku. 

2.3 Vybrané SW nástroje oprávněného odběratele 
Softwarové nástroje používané oprávněnými odběrateli lze při určitém zjednodušení dělit na: 

• Nástroje bilanční 
• Nástroje na plánování spotřeby 
• Nástroje na ocenění diagramu 
• Nástroje komunikační 

2.3.1 Nástroje bilanční 
Tyto nástroje, podobně jako u obchodníka s elektřinou, slouží k práci s odběrovými diagramy a k ocenění 
diagramů pomocí hodinových cen silové elektřiny a hodinových cen odchylek. Pokud jsou tyto nástroje on-
line napojeny na data z měření, slouží jako podpora k rozhodnutí, zda raději generovat a zaplatit odchylku, 
nebo regulovat průběh spotřeby. 

 
Jednoduchá bilance. Na obrázku vidíme nahlášený diagram (modrá čára), skutečný diagram (červená čára) 
a odchylku (zelené sloupce). 
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2.3.2 Nástroje na plánování spotřeby 
Tyto nástroje slouží k plánování odběrového diagramu, který bude oprávněný odběratel potřebovat. 

 
Plánování diagramu spotřeby. Na obrázku vidíme způsob modelování odběru pomocí nasazování spotřebičů 
s definovanými průběhy spotřeby. Každý pruh reprezentuje nasazení spotřebiče. Posunem pruhu myší se 
okamžitě změní i průběh spotřeby, viz diagram. 

 
Statistické vyhodnocení diagramu. Obrázek znázorňuje průměrný průběh odběru za jednotlivé hodiny 
v jednotlivých typech dnů čtvrtého měsíce. 
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2.3.3 Nástroje na ocenění diagramu 
Obdobně jako u obchodníka tyto nástroje slouží k určení ekonomicky optimálního nákupu elektřiny na 
potřeby odběratele vyjádřené odběrovým diagramem. 

 
Ocenění diagramu. Na obrázku vidíme týdenní výřez plánovaného odběrového diagramu průmyslového 
odběratele pokrytého produkty Slovenských elektrární na rok 2004. Na obrázku jsou vidět tzv. překupy, kdy 
měl optimalizátor možnost nakoupit v levných produktech více elektřiny, než je potřeba, aby nebyl nucen 
kupovat velké množství elektřiny v drahých produktech. Takovéto překupy generují záporné odchylky. 

2.3.4 Nástroje komunikační 
Komunikační nástroje u oprávněných odběratelů slouží zejména k sběru dat z měření, výměně dat mezi 
jednotlivými provozy, výměně dat mezi odběratelem a dodavatelem, ke sběru dalších informací z trhu, 
k povinnému odevzdávání dat institucím trhu apod. 

 
Upřesňování diagramu spotřeby. Na obrázku vidíme nástroj k upřesňování diagramu dodavateli. Pomocí 
tohoto nástroje lze jednoduchým způsobem generovat upřesněné diagramy a odeslat je dodavateli přímo ze 
systému. 
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2.4 Důsledky nedostatečné přípravy oprávněného odběratele 
Pokud se oprávněný odběratel nedostatečně připraví na hodinové obchodování, může to mít tyto dopady: 

• V režimu vlastní zodpovědnosti za odchylku nebude nepřipravený oprávněný zákazník schopen dobře 
nakoupit a bude značně prodělávat na odchylkách. 

• V režimu přenesené zodpovědnosti za odchylku bude nepřipravený oprávněný zákazník buď prodělávat 
na odchylkách, nebo dostane nepříznivou nabídku na silovou elektřinu. 

3. Závěr 
Liberalizovaný trh s elektřinou otevírá oprávněným odběratelům i obchodníkům řadu možností, avšak 
podcenění příprav s sebou nese rizika prodělků řádově v desítkách procent ceny nakoupené nebo 
zobchodované elektřiny. Naopak dobrá připravenost přináší snížení těchto rizik a možnost úspor nebo 
vyšších výdělků. Připravenost spočívá zejména v dobrém proškolení personálu, zajištění kvalitních dat 
o spotřebách a cenách, zajištění kvalitních softwarových nástrojů na práci s diagramy spotřeby a dodávek 
a v každodenní práci s daty, přičemž značnou část z této práce lze automatizovat. 


