
Vyjádření generálního ředitele a spoluvlastníka společnosti 

Armex Energy Hynka Sagana 

 

Začali jsme naše klienty převádět na nový spotový produkt, protože právě tento produkt je za 

stávající situace na trhu nejférovějším řešením pro zákazníka. Spotový produkt se stává stále 

běžnějším produktem v nabídce dodavatelů včetně těch dominantních.  

Energetická krize, kterou kvůli tvrdé politice Ruska zažívá celá Evropa, je zcela bezprecedentní 

a fixní ceny bohužel v této situaci udržet nelze. Ceny energií na evropských energetických 

burzách od jara vzrostly zhruba pětinásobně. Pro srovnání, cenové výkyvy se v době před krizí 

pohybovaly plus minus kolem 20 procent. Tento raketový růst cen pociťují všichni 

poskytovatelé na trhu včetně nás, a to navzdory konzervativní nákupní strategii, kdy 

nakupujeme na tři roky dopředu. To znamená, že nesázíme na pokles ceny a 

nespekulujeme. Podobně postupují i další dodavatelé, protože zkrátka neexistuje nákupní 

strategie, která by obstála v této situaci. Postupně zdražují i další dodavatelé energií.  

Jsem přesvědčen, že spotový produkt je za stávající situace pro koncového spotřebitele tím 

nejlepším řešením. K tomu se za stávající energetické krize přiklání i významná část odborné 

veřejnosti.   

Ceny spotového produktu kopírují velkoobchodní ceny. V okamžiku, kdy cena klesne, 

zákazník platí méně, což se mu projeví v ročním vyúčtování. Příkladem může být minulý týden, 

kdy díky skvělým povětrnostním podmínkám evropské větrné elektrárny vyrobily více energie 

a ceny okamžitě klesly o polovinu. Spotové produkty slouží i jako bezprostřední ochrana před 

cenami dodavatelů poslední instance (DPI), které mohou být ještě několikanásobně vyšší. Díky 

naší silné pozici na trhu jsme na rozdíl od většiny poskytovatelů připraveni v relativně krátkém 

časovém horizontu pomoct zákazníkům, kteří se ocitli v režimu nejvyšších sazeb DPI, a převést 

je během několika málo dní na náš tarif.  

Reálně lze očekávat, že energetická krize nebude trvat věčně. Z čistě ekonomicko-existenčních 

důvodů lze předpokládat brzký zásah vládních orgánů a změna politického vyjednávání EU 

s Ruskou federací. Tento institucionální krok očekávám poměrně brzy, protože stávající situace 

tlačí Evropu až na hranu ekonomického kolapsu. Až k zásahu EU a vlád dojde, klienti 

s produkty vázanými na velkoobchodní ceny, budou ti první, kteří okamžitě ušetří. Naopak 

klienti, kteří se nyní neuváženě upíšou k fixním cenám, budou nuceni hradit vysoké částky po 

dobu jednoho až dvou let. 


