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Legislativa 

 

Závěry Evropské Rady ze 4. února 2011 stanovily  termín 
pro vytvoření Jednotného energetického trhu (IEM) do 
roku 2014 

Cílový model trhu s elektřinou v EU byl určen v roce 2011 
jako Market Coupling  s Flow Based výpočtem kapacity  

Některé dokumenty jsou  již přijaty (REMIT)  a je potřeba je 
implementovat 

Další pravidla je potřeba vytvořit (např. CACM) 

V oblasti plynárenství příprava CMG, CMP, CAM, GB, GTM 
a Network Codes 
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Regionální iniciativy – postupné kroky k cílovému modelu 
 

Pro ČR jsou nejdůležitější regiony CEE a CWE 

V rámci CEE pokračuje projekt Market Coupling (MC)  denních 
trhů CZ – SK – HU   

Byla vyvinuta metoda výpočtu kapacit na základě toků 
elektřiny v CEE modelu sítě (Flow Based)  

V CWE regionu pokračuje MC a začal projekt výpočtů kapacit 
FB metodou 

Spolupráce CEE a CWE na definování podmínek k propojení 
trhů bude nezbytný další krok 

Plynárenství : severojižní plynárenský koridor (iniciativa zemí 
V4), výstavba plynovodu Gazela a prodloužení plynovodu 
Nabucco do Lanžhota 

 



Ing. František Pazdera, CS. 
Náměstek ministra průmyslu            
a obchodu 

Jednotný energetický trh 

Otázky k řešení 
 

Integrace výroby z obnovitelných zdrojů energie do 
energetického systému včetně obchodování s OZE bez 
deformace trhu 

Vyřešení kruhových toků způsobených v sítích sousedních 
států masivním nasazením OZE na severu SRN 

Vyřešení spolupráce v oblasti toků dat, vyrovnání plateb 

Časové sladění všech harmonogramů jak pro implementaci,  
tak při provozování 

Plynárenství: diverzifikace zdrojů, tras a dodavatelů plynu, 
realizace reverzních toků v přepravních soustavách, posílení 
skladování zemního plynu, splnění kritéria N-1 (v rámci EU) 
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Co je potřeba udělat 
 

Ověřit fungování připravených řešení před jejich všeobecnou 
implementací 

Dotvořit legislativní pravidla viz např. síťové kodexy 

Příprava všech zúčastněných institucí a účastníků trhu  

Odstranění úzkých míst v přepravních/přenosových 
soustavách členských států EU a u přeshraničních propojení 

  

Zavedení IEM bude možné jen v rozsahu, který umožní 
kapacita přenosových/přepravních sítí existující v době 
zavedení 
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Další tendence 
 

Vybudování odpovídající infrastruktury je otázkou řádu 
deseti a více let  

Podle Evropské Komise je nutné investovat do energetické 
infrastruktury 200 mld. EUR do roku 2020 

Příprava Nařízení EP a Rady o hlavních směrech 
transevropské energetické infrastruktury 

Příprava Nařízení EP a Rady, kterým se vytváří nástroj pro 
propojení Evropy (CEF) 

EU navrhla vyčlenit na podporu energetické infrastruktury 
dotaci 9,1 mld.  

Tato podpora se vztahuje až na období 2014 - 2020  
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Děkuji Vám za pozornost. 


