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ČR na cestě k vnitřnímu trhu EU (1) 

3. liberalizační balíček má ČR plně implementován jak v 

elektroenergetice, tak v 

plynárenství 
 

Problém s neplánovanými toky přes přenosovou soustavu 

nesoulad rozvoje OZE a infrastruktury v EU 

nevyřešeno řízení úzkých míst mimo naše území 
 

Infrastruktura – jedna z priorit ČR 

je připraven a začínáme realizovat ambiciózní program 
rozšíření infrastruktury do roku 2022 

zpočátku musí trh existovat v současné infrastruktuře 
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ČR na cestě k vnitřnímu trhu EU (2) 

Máme v současnosti dostatek výkonu flexibilního i výkonu 
ve špičkách spotřeby 

výsledek existující struktury zdrojů a průběhu spotřeby 

příznivý vliv HDO na tvar diagramu na straně spotřeby 

Pro zajištění spolehlivosti dodávky je nutno řešit dostatek 
výkonu i dlouhodobě – náš příspěvek k veřejné konzultaci 

 

Účast na tvorbě technických pravidel a síťových kodexů 

EU harmonizace je potřeba 

přílišné detaily nejsou účelné – rozdílnost podmínek, 
vyvolání dalších nákladů 
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ČR na cestě k vnitřnímu trhu EU (3) 

Účast Operátora trhu (OTE) při přípravě market couplingu 

členem skupiny pěti burz k přípravě vnitrodenního MC 

dokončuje přístup do projektu propojení regionů (PCR) 

OTE je jediný účastník z východoevropských států 

 

Jsme na začátku přípravy energetického systému na 

budoucnost - zaměření na aplikaci nových technologií 

implementací tzv. inteligentních sítí  

pracovní skupina pro NAP SG - do poloviny r. 2014 

dostupnost technologií a přínos pro zákazníky 
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Propojování trhů – Market Coupling (1) 

Přeshraniční obchod v regionu 

koordinované aukce CAO (roční, měsíční, denní) 

problém DE-AT transakcí (třetina obchodů v regionu) 

nezahrnuty do koordinace, nejsou posuzovány z 

hlediska řízení úzkých míst 

fyzické toky přetěžují sousední přenosové soustavy 

diskriminují účastníky trhu z ostatních zemí regionu 

Neřešení problému je bariérou pro rozvoj obchodu 
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Propojování trhů – Market Coupling (2) 

Market Coupling (MC) denního trhu ČR – SK – HU 

principy a algoritmy jako v CWE regionu (NTC MC) 

zájem připojit se vyjádřily Polsko a Rumunsko 
 

Rozpracovává se MC pro vnitrodenní trh 
 

Pro zavedení jednotného denního trhu s elektřinou 2014 

podporujeme přechodné řešení pro CEE region NTC MC 

je nyní využíván v CWE regionu 

možnost použít reálná data z provozu pro otestování 

cílového řešení FB MC (Flow Based MC) 
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Propojování trhů – Market Coupling (3) 

Cílové řešení pro propojení CEE a CWE regionu je 

určeno formou Flow Based Market Coupling (FB MC) 

testování v CWE regionu není ukončeno 

zavedení do ostrého provozu bez otestování účastníky 

trhu také v CEE regionu by bylo hazardní 

realizovat propojení obou regionů formou FB MC v roce 

2014 není reálné 
 

Je potřeba rychlé rozhodnutí Evropské Komise zavést 

provizorní řešení (NTC MC), aby propojení bylo možné 

vůbec realizovat během r. 2014  

 

 



Ing. Zdeněk Danielovský 
Poradce náměstka ministra 

Dostupné podklady pro výpočet  úlev 8 8 

Děkuji za pozornost 


