
 

Aplikace VAR  Jindřich Weiss 

Popis profilů zadávaných v položce Data           Historická data: 
 
 
Všechny tyto profily slouží k nastavení parametrů modelu vyjadřující kolísání cen a objemů a 
k definování reziduálních rozdělení. Podrobnosti k některým profilů jsou v souboru „Použití 
aplikace VAR“. Doporučené období použitých hodnot je mezi 3 měsíci a jedním rokem. 
Hodnoty v řádce se musí vztahovat bezpodmínečně ke stejné hodině. 
 
 
 
„Predikce_dlouh“ jsou historické hodnoty dlouhodobé predikce.  
 
„pr_odb_den“ jsou historické hodnoty krátkodobé predikce 
 
„Sku_odber“  jsou historické hodnoty skutečného odběru 
 
„Soust.odch-„ je záporná odchylka soustavy (objem, záporná čísla) 
 
„Soust.odch+“ je kladná odchylka soustavy 
 
„cena_odch +“ je cena kladné odchylky 
 
„cena_odch -“ je cena záporné odchylky 
 
„skut_odch“ je skutečná odchylka obchodníka, kladná hodnota znamená nákup v odchylce 
 
„Forward“ je forwardová cenová křivka 
 
„Tržní_cena“ jsou historické hodnoty tržních cen 
 
 
 

 
 
 



 

Aplikace VAR  Jindřich Weiss 

Popis profilů zadávaných v položce Data           Aktuální data: 
 
 

 
 
 
„datum“ je profil, ke kterému se vztahují ostatní data. Profil je zadáván po hodinách. Pozice je 

vyhodnocována od prvního hodiny dne, který je zadán „Nastavení          K_datu“. 
Předchozí hodnoty nejsou používány pro naladění parametru modelu. K tomu slouží 
profily zadávané v položce „Historická data“. 

 
„pozice (N-Predikce)“ je rozdíl mezi nakoupeným množstvím a predikcí odběru. 

Vyhodnocený VAR se vztahuje k tomuto profilu. 
 
„predikce“ je celkový predikovaný odběr 
 
„prodejní forward“ jsou ceny, ke kterým je vztahováno ocenění prodeje 
 
„aktuální forward“ jsou ceny, za které je možné zobchodovat otevřenou pozici 
 
„využití flexibility (parametrický sloupec)“ je parametrický profil objemu využité flexibility, 

který se nevyplňuje.   
 
„flexibilita k dispozici“ je maximální množství elektřiny, které je možné aktivovat jako 

regulační výkon 
 
„náklad flexibility /MWh“ je cena aktivovaného regulačního výkonu. Cena je zadávána 

standardními funkcemi Excelu jako funkce aktivovaného množství 
ve sloupci „využití flexibility (parametrický sloupec)“. Pokud je 
například možno aktivovat 10 MWh po 600 Kč/MWh a dalších 10 
MWh za 1000 Kč/MWh, vypadá správné zadání v buňce H2 takto: 
=KDYŽ(F2<10;600;1000) 


