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Fungující velkoobchodní trh s  plynem je nezbytným 
předpokladem pro zajištění větší efektivity trhu s  ply-
nem, konkurenceschopných cen, vyšších standardů slu-
žeb a v neposlední řadě i příspěvkem k větší bezpečnosti 
a  spolehlivosti dodávek v  jednotlivých zemích Evrop-
ské unie (nařízení (ES) 715/2009). Jedním z nezbytných 
předpokladů pro naplnění tohoto cíle je nejen existence 
virtuálních obchodních bodů v kaž dé bilanční zóně, ale 
i existence platforem umožňujících krátkodobé obcho-
dování v  těchto zónách. Tyto platformy usnadňují do-
davatelům, a prostřednictvím nich i  jejich zákazníkům, 
přístup na velkoobchodní trh s cílem posílit konkuren-
ceschopnost a efektivně řídit rizika spojená s pořízením 
plynu. Vnitrodenní trh s plynem organizovaný operáto-
rem trhu účinně přispívá k  zajištění fungujícího velko-
obchodního trhu v ČR a k rozšíření možností a způsobů 
pořízení plynu v České republice.     

Vnitrodenní obchodování v ČR
Obchodování na krátkodobém trhu s plynem v ČR, re-
prezentované vnitrodenním trhem s plynem organizo-
vaným společností OTE, a. s., (dále jen OTE nebo operátor 
trhu), má již poměrně dlouhou tradici.  Úzce souvisí s pře-
vzetím vybraných činností operátorem trhu od provozo-
vatele přepravní soustavy, společnosti NET4GAS, s.r.o., 
v  roce 2010. Podobně 
jako na  trhu s  elektřinou 
v  roce 2002 bylo i  v  roce 
2010 snahou decisní sfé-
ry rozšířit pro jednotlivé 
obchodníky možnosti po- 
řízení plynu. Z  tohoto 
důvodu došlo k  rozhod-
nutí spustit platformu 
krátkodobého trhu s  ply-
nem, která umožňuje 
anonymní nákup a  pro-
dej plynu v  čase blízkém 
času dodávky. To, že byla 
tato strategie správná, je 

potvrzeno i  závěry studie Agentury pro spolupráci re-
gulačních orgánů (ACER) s  názvem Gas Target Model, 
která zdůrazňuje významnou roli platforem umožňu-
jících anonymní krátkodobé a  forwardové obchodo-
vání v  bilanční zóně. Existence těchto platforem dále 
podstatně snižuje vstupní bariéry pro potenciální nové 
obchodníky, kteří dodávají plyn na  maloobchodním 
trhu. Neodmyslitelný je význam těchto systémů i v sou-
vislosti s implementací jednotného energetického trhu 
jako jednoho z hlavních cílů tzv. třetího energetického 
balíčku.  Obchodní platforma je proto nezbytným před-
pokladem pro posílení konkurence na velkoobchodním 
a maloobchodním trhu. 
Přínos existence platformy vnitrodenního trhu s  ply-
nem k  posílení konkurence v  ČR ukazuje i  rostoucí 
počet registrovaných obchodníků – subjektů zúčtová-
ní v  sytému OTE a  jejich aktivit. Zatímco v  roce 2010 
si zřídilo přístup na  vnitrodenní trh s  plynem cca  
35 subjektů zúčtování, k  listopadu 2018 jich operátor 
trhu registroval již 99. Vnitrodenní trh OTE se tak stal 
pro obchodníky atraktivním a  užitečným partnerem. 
Statistiky potvrzují postupný nárůst obchodovaného 
plynu na tomto trhu. Roční obchodované objemy v po-
sledních letech již přesahují 2 GWh plynu (viz obr. 1).   
V roce 2010 se zobchodovalo méně než 0,1 GWh, v roce 
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Obr. 1: Množství zobchodovaného plynu a průměrná cena na vnitrodenním trhu s plynem
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2014 to bylo již přes 0,6 GWh a  v  roce 2017 dokonce  
3,7 GWh. 
Pro srovnání: obr. 2 ukazuje jednotlivé země Evropy, 
ve kterých působí obchodní místa, jež nabízejí podob-
né možnosti obchodování jako operátor trhu.
Vnitrodenní trh s  plynem nabývá dalšího význa-
mu i  ve  světle implementace nařízení Komise (EU)  
č. 312/2014, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovná-
vání plynu v přepravních sítích (NC BAL). Toto nařízení 
bylo v podmínkách trhu s plynem ČR „do systému“ im-
plementováno v roce 2016. Platforma vnitrodenního 
trhu tak slouží nejen pro účely nákupu a prodeje plynu 
obchodníky s plynem, ale od poloviny roku 2016 umož-
ňuje i realizace tzv. vyrovnávacích akcí provozovatelem 
přepravní soustavy, které souvisejí se skutečným nebo 
očekávaným stavem plynárenské soustavy. 
Platforma vnitrodenního trhu s plynem může být vyu-
žita i pro nákup plynu na ztráty a pro vlastní spotřebu 
provozovatele přepravní soustavy nebo provozovate-
le zásobníku plynu. Druhý jmenovaný má navíc podle 
platné legislativy povinnost prodat na  vnitrodenním 
trhu plyn, který nebyl vytěžený obchodníkem ze zásob-
níku plynu při ukončení smlouvy o uskladnění plynu.

Základní principy vnitrodenního trhu s plynem OTE 
Vnitrodenní trh s plynem (VDT), který je organizovaný 
OTE, je trhem založeným na  principu tzv. kontinuál-
ního obchodování v  režimu 24/7. Trh nabízí, jak již ze 
samotného názvu vyplývá, obchodování i  v  průbě-
hu tzv. plynárenského dne. Vzhledem k nové podobě 
a technologické inovaci vystupuje, obdobně jako vni-
trodenní trh s elektřinou, pod názvem OTE-COM (OTE 

- COntinuous Markets). Tento trh se v  soula-
du s pravidly otevírá pravidelně v 9.00 hodin 
dne před dnem dodávky a  uzavírá prakticky 
hodinu (5:00) před ukončením obchodová-
ní na  daný plynárenský den dodávky. (Toto 
představuje možnost obchodování každého 
plynárenského dne po dobu 44 hodin). 
Plynárenský den VDT je zastupován samo-
statným kontraktem. Kontrakty jsou genero-
vány a postupně otevírány pro obchodování 
pro každý jednotlivý plynárenský den. 
Již z výše uvedeného stručného popisu vyplý-
vají poměrně vysoké nároky na  technologic-
kou infrastrukturu. Systém musí obchodníkům 
poskytovat očekávanou kvalitu a  rychlost, 
s maximálním stupněm zabezpečení.  Při běž-
ném provozu a zátěži musí být jednotlivé na-
bídky zpracovány maximálně v  řádu stovek 
milisekund tak, aby nebyla ohrožena stabilita 
a transparentnost tohoto trhu. 
Z pohledu účastníka trhu je nejpodstatnější za-
dávání nabízeného, resp. poptávaného množ-
ství plynu v  MWh a  ceny v  měně euro/MWh, 
za  kterou plánuje účastník trhu plyn prodat, 

resp. nakoupit.  Neméně důležitá je i možnost vytváření 
obchodních strategií, kdy lze zadávat různé typy nabí-
dek, které lze dále upravovat pomocí tzv. časových nebo 
prováděcích omezení (uživatelských parametrů).

Mezi typy nabídek patří:
•	 Limitní	nabídka	–	jedná	se	o nabídku	s cenou,	při	je-
jímž zavedení do obchodního systému generuje množ-
ství zobchodované komodity za  cenu obchodu nižší 
nebo rovnou ceně nabídky (nabídka na nákup), nebo 
za cenu obchodu vyšší nebo rovnou ceně nabídky (na-
bídka na prodej). 
•	 Nabídka	 typu	 Iceberg	–	u nabídky	dochází	 ke  zve-
řejnění jen definované části z celkového množství na-
bídky. Jakmile je zobrazované množství nabídky úplně 
zobchodováno, je automaticky systémem zveřejněná 
další část zbylého množství ve výši zobrazeného množ-
ství. Zároveň platí, že cena zobrazovaného množství 
může být buď vždy stejná, anebo může být v rámci dal-
šího zveřejnění zvýšená o  předem definovanou hod-
notu změny ceny. Toto postupné cyklické zveřejňo-
vání probíhá až do  úplného zobchodování celkového 
množství nabídky nebo vypršení definovaného času 
platnosti nabídky.
V rámci OTE-COM jsou umožňovány prováděcí a časo-
vé restrikce nabídek. 

Jedná se o:
•	 Prováděcí	restrikce	FOK	(Fill	or	Kill)	–	celkové	množ-
ství nabídky bude obchodováno plně v  jednom oka-
mžiku ihned po  vložení do  systému. Pokud není 
tato podmínka splněná, nabídka je celá okamžitě ze 

Obr. 2: Země EU s existující platformou krátkodobého trhu s plynem
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systému obchodování stažená (po neúspěšném prove-
dení procesu párování).
•	 Prováděcí	 restrikce	 IOC	(Immediate	or	Cancel)	–	 ja-
kékoliv množství nabídky je zobchodováno v  jednom 
okamžiku ihned po vložení do systému. Pokud nabídka 
není ihned po vložení zobchodována celá nebo dojde 
k zobchodování jen částečně, je zbývající nezobchodo-
vaná část nabídky okamžitě ze systému stažená (po ne-
úspěšném provedení procesu párování).
•	 Žádná	prováděcí	restrikce	–	(nabídka	bez	definova-
né prováděcí restrikce) nabídka může být zobchodo-
vána okamžitě nebo postupně, a to oproti jedné nebo 
více nabídkám za vzniku jednoho nebo více obchodů. 
•	 Časová	 restrikce	 GFS	 (Good	 For	 Session)	 –	 časová	
restrikce nabídky, přičemž platnost nabídky není časo-
vě omezena. Taková nabídka zůstává platná do konce 
obchodování příslušného kontraktu, nebo dokud není 
zcela zobchodovaná nebo anulovaná účastníkem. 
•	 Časová	 restrikce	 GTD	 (Good	 till	 Date)	 –	 časová	
restrikce nabídky s definovanou časovou platností (da-
tum a čas). Po uplynutí této platnosti je nabídka auto-
maticky stažená z obchodování, nebyla-li předtím zce-
la zobchodovaná.
Stanovení výsledné ceny obchodu probíhá podle přes-
ně definovaných pravidel. V  případě limitní nabídky 
platí, že cenou obchodu je částka za již existující aktiv-
ní nabídku v opačné pozici, tj. při spárování aktivní na-
bídky na nákup, jenž má vyšší nebo stejnou cenu s již 
existující aktivní nabídkou na prodej a naopak. Pokud 
dojde ke spárování více nabídek s rozdílnými částkami, 
vzniká pro každou spárovanou dvojici nabídek samo-
statná cena. Tato cena je pro každý obchod určená sa-
mostatně na základě již existující aktivní nabídky.

Obchodník má v případě potřeby mnoho možností, jak 
sestavit nabídku tak, aby prodal nebo nakoupil plyn 
s co největším profitem, resp. s co nejnižšími náklady.  
Základem zvoleného technologického řešení pro vnit-
rodenní trh s plynem se stala platforma pro rychlou vý-
měnu zpráv, v souladu s řešením použitým pro budoucí 
integraci vnitrodenních trhů s elektřinou. Komunikace 
s  trhem probíhá prostřednictvím binárního protokolu 
AMQP, který je definovaný jako otevřený mezinárodní 
standard	(ISO/IEC	19464).	
Obchodování a  přístup na  trh VDT je možný buď pro-
střednictvím tzv. klientské aplikace, nebo prostřednic-
tvím automatické komunikace v případě účastníků trhu, 
kteří preferují pro obchodování na VDT nadále využívat 
své	 interní	 IT	systémy.	Klientská	aplikace	 je	spustitelná	
jako samostatný klient (tzv. standalone aplikace) insta-
lovaný u  účastníka trhu a  slouží jako hlavní uživatel-
ský nástroj pro zadávání pokynů na VDT. Je postavená 
na technologii JavaFX a účastník trhu si ji instaluje na své 
počítačové stanici. V  případě automatické komunika-
ce bylo zvolené řešení komunikace s  AMQP serverem 
RabbitMQ (www.rabbitmq.com) tak, aby byla zajištěná 
vysoká propustnost a  rychlá distribuce zpráv. V  tomto 
druhém případě si účastník trhu implementuje vlastní-
ho klienta, který je k tomuto serveru připojován a jehož 
prostřednictvím posílá své požadavky a přijímá odpově-
di včetně případných hromadně distribuovaných zpráv.
Nejdůležitějším prvkem obchodní platformy (klient-
ské aplikace) je bezpochyby samotná obchodovací 
obrazovka VDT (viz obr. 3). Ta slouží účastníkům trhu 
k  zadávání, modifikaci a  anulaci nabídek a  rovněž 
i  ke  sledování průběhu a  výsledků obchodování. Ob-
chodovací obrazovka je tvořená souborem panelů 

Obr. 3: Obchodovací obrazovka VDT
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sloužících k vizualizaci a zadávání obchodních pokynů. 
Volbu zobrazení panelů a jejich rozložení si může každý 
uživatel libovolně měnit dle svých potřeb. Samozřej-
mostí klientské aplikace je přístup k jednotlivým sesta-
vám umožňujícím následnou analýzu obchodování.

Soubor panelů výchozího nastavení klientské apli-
kace tvoří: 
•	 Přehled	 trhu	 –	 vlastní	 přehledová	 obrazovka	 pro	
sledování průběhu a  výsledků obchodování; panel je 
umístěn vlevo nahoře. 
•	 Detail	kontraktu	–	přehled	aktuálních	aktivních	nabí-
dek vybraného kontraktu; panel je umístěn vlevo dole. 
•	 Zavedení	 nabídky	 –	 vstupní	 formulář	 pro	 zavedení	
údajů nabídky; panel je umístěn v levé střední části dole. 
•	 Vývoj	 obchodování	 –	 grafické	 znázornění	 výsled-
ků obchodování rozložených v čase; panel je umístěn 
vpravo nahoře. 
•	 Nabídky	vlastní	–	přehled	nabídek	daného	účastníka	
trhu; panel je umístěn ve středu pravé části. 
•	 Události	 (audit	 log)	 –	 přehled	 zpráv	 souvisejících	
s  obchodováním pro daného účastníka trhu; panel je 
umístěn vpravo dole.
Vzhledem k anonymitě obchodování na vnitrodenním 
trhu s plynem, kdy obchodníci neví, s  jakým konkrét-
ním obchodníkem uzavřeli obchod, nabývá na význa-
mu risk management a  z  něho plynoucí principy fi-
nančního zajištění obchodů na VDT s plynem. Nabídky 
zadávané na VDT jsou zajišťované v rámci samostatné-
ho obchodního limitu, určeného pouze pro tento trh. 
Účastník trhu si tento samostatný obchodní limit pro 
VDT nastavuje a spravuje dle své individuální potřeby, 
v  rámci volných prostředků svého stávajícího celko-
vého finančního zajištění deponovaného u  operátora 
trhu. Pravidla pro blokování finančního zajištění při 
vložení nabídky na VDT jsou následující: 
•	 částka	pro	zajištění	nabídky	na nákup	je	vypočtená	
s využitím ceny komodity uvedené v nabídce a k tomu 
je vypočtená částka pro zajištění odchylky s  využitím 
tzv. parametrické ceny, kterou stanovuje operátor trhu 
pro jednotlivé dny dodávky.

•	 částka	pro	zajištění	nabídky	na prodej	je	vypočtená	
s využitím ceny uvedené v nabídce, od níž je odečtená 
příslušná parametrická cena. Pokud je tedy prodejní 
cena komodity vyšší než parametrická cena, tak k žád-
né blokaci prostředků z limitu VDT nedochází.
Uskutečněný obchod na VDT je zabezpečený ze stávají-
cího celkového finančního zajištění obchodníka a díky 
tomu dojde k uvolnění odpovídající částky v rámci sa-
mostatného obchodního limitu VDT.

Závěr
Vnitrodenní trh s plynem organizovaný OTE již více než 
devět let přispívá k zajištění funkčního velkoobchodního 
i maloobchodního trhu s plynem v ČR. Synergické efek-
ty vyplývající z role OTE na trhu s plynem a s elektřinou 
v ČR dále rozšiřují možnosti tohoto trhu pro obchodní-
ky. Spolu s  trvalým vývojem informačních technologií 
operátor trhu průběžně pracuje na  dalším rozvoji to-
hoto obchodního systému.  O  významu VDT vypovídá 
zvyšující se zájem o obchodování velkých, ale i menších 
obchodníků, nebo dokonce i  průmyslových zákazníků, 
kteří nakupují plyn pro svou vlastní potřebu. 
Rozvoj a  úpravy obchodního systému OTE by nebyly 
možné bez výborné spolupráce se všemi účastníky trhu, 
jejichž podněty jsou po zvážení všech aspektů zapraco-
vávány. Cílem operátora trhu je i nadále poskytovat vy-
soce kvalitní a spolehlivé služby všem účastníkům trhu 
v energetickém prostředí, protože obchodní platforma 
nabízí atraktivní příležitosti pro nákup nebo prodej ply-
nu všem obchodníkům s plynem v České republice.

 

Ing.  Jakub Šrom – Absolvent Elektrotechnické fakulty 
Českého vysokého učení technického v Praze, Katedry elek-
troenergetiky. V současné době studentem doktorského 
studia studijního oboru Elektroenergetika na téže katedře. 
Ve  společnosti OTE, a. s., pracuje od  roku 2016 a  od  roku 
2017 ve  funkci vedoucího odboru Obchod, odpovědný je 
mj. za organizaci a provoz organizovaných krátkodobých 
trhů s elektřinou a plynem.
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