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Současný problém 
plynového 
obchodování

pure
and simple
energy



AMBIENT ENERGY JE OBCHODNÍK S ELEKTŘINOU, KTERÝ SE ZAMĚŘUJE 
NA SPECIFICKOU OBLAST VÝROBY Z DECENTRÁLNÍCH ZDROJŮ.

Hlavním zaměřením je 
 1. Výkup z decentrálních zdrojů a práce s decentrálními výrobci.
 2. Agregace flexibility.
 3. PPA kontrakty a dlouhodobé zajištění ceny elektřiny.

•   V roce 2021 vykoupí od výrobců 700 GWh ekologické elektřiny.

•   Vykupujeme od 160 výrobců z řad bioplynových stanic, větrných elektráren, solárních elektráren,    
 malých vodních děl.

•   Mezi naše dodavatele patří firmy:

•   Spolupracujeme s asociacemi: 
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O nás



3 www.ambientenergy.cz



4 www.ambientenergy.cz

Způsob obchodu plynu
1) ESP platforma 
Obchodování evropských obchodníků přímo 
s GAZPROM EXPORT - tohle si zrušili Rusové  
v Září 2021 a tím zvýšili tlak na cenu plynu

2) Gazprom Germania 
Přes tuto entitu se realizovali dlouhodobé 
kontrakty na plyn, typu UNIPER, OMW, VNG,  
RWE do Evropy

3) Žádný stát neměl s GAZPROM kontrakt!

Orbán a spol 
- Stávající kontrakty jely dál 

- Nové kontrakty se nedaly uzavřít  
  (asi krom Maďarů) 

- Tlak na cenu 

- Na přestupových bodech do EU se zvyšuje  
  fyzická dodávka plynu (data přestupový body Velký Kapušany SK) 

- Tzn. že někdo prodával plyn z ruska na  
  spotových tzích a získával obrovské peníze
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Co se dělo

- Objem plynu na spojovém trhu byl rekordní, možné měřit na přestupových bodech.

- Kdo ten plyn tady obchodoval?

- Kdo na tom vydělal?
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Současná situace

- Rusko dodává méně a méně zemního plynu, viz přestupové body
- LNG nahrazuje objemy

Cena plynu bude
a) velice volatilní
b) bude dlouhodobě zvýšená

Dodavatelé
a) USA
b) KATAR
c) RUSKO (skrze nadnárodní obchodníky typu Trafigura)
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Budoucí vývoj

1) BIOMETAN

2) CNG

3) Vodík

4) regulační služby skrze agregaci
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Závěrem

Vnímáme tuto situaci jako příležitost necentrální energetiky, která díky tomu bude hrát 
kritickou roli v energetické politice státu.

-  dlouhodobé kontrakty na výkup plynu

-  obchody se zárukami původu

-  dlouhodobé zajištění cen elektřiny a plynu

-  budeme certifikovat vybrané BPS v roce 2023 pro využití  
 podpůrných služeb 

-  hledáme cesty pro zefektivnění příjmových stránek  
 provozu BPS ve směru obchodu elektřiny a plynu
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