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Obchodování na krátkodobých trzích s elektřinou dosahuje nových 
historických maxim  
 
Obchodování na krátkodobých trzích organizovaných společností OTE, a.s., (dále OTE) dosahuje 
nových historických maxim. Na platformě denního trhu s elektřinou se tyto maxima týkají 
měsíčních a denních obchodovaných množství. Na platformě vnitrodenního trhu s elektřinou bylo 
již v polovině listopadu dosaženo nového ročního maxima, kdy v období od 1. 1. 2021 do 14. 11. 
2021 bylo zobchodováno 4 446 GWh elektřiny, a bylo tak již nyní překročeno zobchodované 
množství za celý rok 2020 (4 439 GWh). 
 
Vývoj obchodování na vnitrodenním trhu v roce 2021 potvrzoval předpoklady OTE, které vyplývaly 
z rekordních výsledků obchodování na vnitrodenním trhu od propojení evropského vnitrodenního 
trhu s elektřinou v listopadu 2019.  
Za výše uvedené období bylo zobchodováno 4 446 GWh elektřiny, zatímco v roce 2020 bylo 
zobchodováno 4 439 GWh elektřiny. Jedná se o cca 8násobek ročních hodnot z let 2015–2018 
(v objemu cca 550 GWh). Vážený průměr cen za uplynulé období roku 2021 dosáhl hodnoty  
cca 84,08 EUR/MWh. 
 
K nárůstu obchodování na vnitrodenním trhu OTE dochází vlivem rostoucího zájmu o tento typ 
obchodování v souvislosti s vývojem situace na trhu, poskytovaným službám ze strany OTE, mezi 
které patří nadstandardní servis a bezpečný a uživatelsky příjemný systém CS OTE. 
 
Z rekordních objemů zobchodované elektřiny vyplývá, že se naplňují vytýčené cíle OTE v oblasti 
rozvoje mezinárodní spolupráce a propojení vnitrodenních trhů napříč Evropou v rámci evropského 
propojení vnitrodenních trhů s elektřinou (SIDC). Integrace denního trhu s elektřinou a vnitrodenního 
trhu s elektřinou přispívá k rozvoji obchodních příležitostí, které tak poskytují větší možnosti 
obchodníkům na trhu s elektřinou, stabilitě dodávek a energetické bezpečnosti v ČR. 
 

 
Obr.1: Zobchodované množství na trzích po jednotlivých měsících (hodnoty roku 2021 v grafech jsou do 14.11.2021) 

 

 
Rekordní objemy se týkají také denního trhu. Za říjen 2021 bylo zobchodováno dosavadní měsíční 
maximum na denním trhu – 2 472,4 GWh (předchozí maximum bylo 2 348,4 GWh v lednu 2019). 
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Další rekord zobchodované elektřiny v rámci denního trhu s elektřinou byl také dosažen v listopadu. 
V rámci DT OTE byla překonána hranice 100 GWh/den. Dne 16. 11.2021 bylo zobchodováno 
100,5 GWh. I na tomto typu trhu vzrůstá zájem o obchodování v rámci OTE, který souvisí nejen  
s velkými krátkodobými cenovými výkyvy v cenách elektřiny. 
 
Tyto vysoké objemy vytvářejí reálný předpoklad, že dojde jak k překonání rekordního měsíční 
maxima, tak k překonání celoročního rekordního množství z roku 2019 (23 792,3 GWh). 
 
Operátor trhu si váží důvěry obchodníků, kteří prostřednictvím jeho obchodních platforem 
uskutečňují prodej a nákup elektřiny. 
 
Operátor trhu dále organizuje blokový trh s elektřinou a vnitrodenní trh s plynem. V současné době 
má přístup na krátkodobé trhy s elektřinou 116 účastníků a krátkodobý trh s plynem 111 účastníků. 
 
 
OTE, a.s. 
Akciová společnost OTE, a. s., (OTE) působí na trhu s elektřinou v ČR od roku 2002 a na trhu s plynem  
od roku 2010. OTE je poskytovatelem komplexních služeb jednotlivým účastníkům trhu s elektřinou  
a plynem. OTE je dle §20a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy  
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění, držitelem 
licence na činnosti operátora trhu, která zahrnuje trh s elektřinou a plynem v ČR.  

OTE organizuje obchodování na denním, vnitrodenním a blokovém trhu s elektřinou a také  
na vnitrodenním trhu s plynem. Účastníkům trhu s elektřinou a plynem v ČR mimo jiné dále nabízí 
nepřetržité zpracování a výměnu dat, informací pro zúčtování a finanční vypořádání odchylek mezi 
smluvními a skutečnými hodnotami dodávek a odběrů elektřiny a plynu a zajišťuje administrativní 
změnu dodavatele obou komodit. Současně spravuje národní rejstřík na emise skleníkových plynů. 
Společnost OTE je zodpovědná za administraci systému pro vyplácení podpory podporovaných zdrojů 
energie. 

Akciová společnost OTE je ustanovena Energetickým regulačním úřadem nominovaným 
organizátorem trhu s elektřinou (NEMO), který zajišťuje jednotné propojení denních a vnitrodenních 
trhů. Operátor trhu provádí, za účastníky trhu, reporting obchodních dat z krátkodobých trhů OTE  
do databáze Agentury pro spolupráci energetických úřadů (ACER). 

Více informací naleznete na www.ote-cr.cz. 

 

http://www.ote-cr.cz/

