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Vývoj cen elektřiny na komoditních burzách
Vývoj cen ročního BL a PL Cal-17
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v období od 30.12.2014 do 21.10.2016
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Vývoj cen elektřiny ovlivňuje řada faktorů:
poptávka, cena povolenek, kurz, cena uhlí,
výpadky zdrojů, vývoj počasí, podpora
obnovitelných zdrojů, ceny ropy, plynu,
nálada na trhu, spekulativní nákupy, …
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 Vývoj komoditních cen na energetických burzách má vliv na cenu dodávky elektřiny, která tvoří
cca 38,5% celkové ceny pro zákazníky. (C25d, Obec 36 nebo Jistota 2016, 3x25A, 7,5MWh)
 Dodávku elektřiny pro zákazníky je nutné zajistit i nákupem elektřiny na jiných trzích nebo přímo
od výrobců
 Součástí dodávky elektřiny je i řada služeb pro zákazníky
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Odběrový diagram dodávky elektřiny
 Elektřinu, kterou odebírá zákazník ze sítě, musí obchodník pokrýt nákupem nebo vlastní
výrobou
 Spotřeba elektřiny je vyhodnocována po hodinách (nepřestupný rok tvoří 8 760 hodin)
 Spotřeba zákazníků s měřením typu A a B je vyhodnocována dle skutečně naměřených
hodnot, spotřeba zákazníků s měřením typu C dle typového diagramu dodávky a
skutečné spotřeby
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TDD 2 slouží pro vyhodnocení dodávky
elektřiny pro odběry s distribuční sazbou C25d
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Vývoj cen plynu na komoditních burzách
 Pro obchod se zemním plynem v ČR je cenově referenčním trhem
burza EEX v Lipsku
 Plyn lze skladovat v podzemních zásobnících
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Vývoj cen ročního BL Cal-17
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Vývoj cen zemního plynu ovlivňuje
poptávka, objem těžby, kurz, objem
známých zásob, těžba ropy z břidlic,
cena uhlí, geopolitická situace v
místech těžby a přepravních
trasách, vývoj počasí, ceny ropy,
ceny elektřiny, nálada na trhu,
spekulativní nákupy, …
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Vliv cen na burze na prodejní ceny
 Komodity můžeme nakupovat (nebo si cenu zajistit) od následují hodiny
nebo dne (spotový trh) až 3 roky dopředu (forwardový trh)
 Uzavřít smlouvu na dodávku elektřiny nebo plynu s pevnou cenu a nakupovat
až před dodávkou je spekulace na vývoj cen a jedná se o velmi rizikový
obchod
 Z důvodu snížení cenového rizika se rozhodující objemy komodit nakupují na
daný rok v roce předchozím
 Na aktuální pokles cen reagují ceny akčních produktů, pro něž obchodník
nakoupí za aktuální ceny obvykle na další jeden až tři roky
 Z čeho se výsledná cena skládá?
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Odběrový diagram je pokryt z vícero produktů (BL, PL, spot)
Přepravní a skladovací kapacitu (ZP)
Odchylky odběrového diagramu
Obchodní náklady – služby zákazníkům
Kurz (nákup na burze v EUR)
Čistá marže

Výhody stabilního dodavatele
 Odpovídající cena komodity
 Dlouhodobá jistota podmínek
 Vazba na distributora – technické
poradenství
 Stabilní podmínky
 Transparentní vyúčtování a
automatické vracení přeplatků
 Expertní zázemí – analýza trhu na
několik let
 Úroveň poskytovaných služeb
 Individuální obsluha a odborná pomoc
– řešení na míru
 Bonusové služby (např. Teplo pro obec
– kotelny, Veřejné osvětlení,
Kogenerační jednotky atp., viz další
přednášky)
 Zákaznický portál 24/7

Levný dodavatel / aukce
 Nízká cena komodity
 Nejistota v tom, na čem
dodavatel ušetřil a co je skryto
 Aukce – neznámý dodavatel a
neznámé
 Obchodní podmínky
 Druhu smlouvy
 Doba fixace a co se stane
pak
 Stabilita dodavatele (DPI)
 Bez přidané hodnoty
 Zákazník si nekupuje
komplexní službu, ale
spíše holý produkt

Děkuji Vám za pozornost
jiri.vastl@eon.cz
tomas.voracek@eon.cz

